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Anotace 

Diplomová práce stručně popisuje život svatého Františka z Assisi. Dále se zabývá 
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tvorba teologických děl, organizace života a studia bratří a sester, obnova řeholního 
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Abstract 

This thesis describes briefly the life of Francis of Assisi. Further, it deals with history of 
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within several centuries. Above all it focuses on modern history in the period of the 

totalitarian regime in Bohemia. 

The dissertation pays attention to the personality of Jan Barta, the leading figure of 

Czech Franciscanism and to holy orders in our country, in the communist supremacy time. 

The thesis presents important moments in the life of this famous personality. It covers 

years in prison, writing theological works, organizing life and study of brethren and nuns, 

re-establishing communion of monastic orders in family - like houses. It mentions 
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Úvod 
Téma Osobnost františkána Jana Bárty v totalitním režimu v Čechách jsem si vybrala 

s cílem upozornit na význam této výrazné osobnosti, jež křísila františkánskou 

provincii, ale i ostatní řeholní společenství v naší zemi během období totalitní moci. 

První kapitola diplomové práce se stručně věnuje vzniku františkánského řádu a jeho 

dějinám v průběhu staletí, čerpá např. z literatury J. le Goffa, J. Kadlece, P. A. Houšky 

nebo J. Wilhelma. Následně je popsán život a duchovní činnost Josefa Jana Baptisty 

Bárty, kterému je věnována podstatná část textu. Vzhledem k tomu, že v životě otce 

Bárty se vyskytly situace, kdy užíval oslovení řeholní i křestní, je určitou nutností 

ponechat obě jména i v této práci podle zdroje informací. Hlavní zdroj poznatků o výše 

uvedeném řeholníkovi k tomuto tématu poskytl Karel Dachovský ve své studii Cesta 

františkánského kněze Jana Bárty. V diplomové práci se vyskytují části, které se na toto 

dílo odkazují častěji, poněvadž se v určitých momentech života otce Bárty stává 

jediným zdrojem informací. Další publikace o františkánském knězi pochází rovněž od 

autora Karla Dachovského, jedná se o literární dílo Umlčený zvon, které lze ovšem 

využít pouze doplňkově, neboť bylo sepsáno jako román a nelze se spolehnout na jeho 

přesnost i vzhledem k tomu, že jsou v něm změněná jména klíčových osob pohybujících 

se v blízkosti Josefa Jana Baptisty Bárty. Podobně je tomu i v případě publikace 

Antonie Hofmanové Rozsvítil jsem lampu, která je v diplomové práci využita také 

pouze k rozšíření tématu. Dalším zdrojem informací k osobnosti františkánského kněze 

se stala řada rozhovorů s pamětníky otce Bárty. V práci jsou hojně využity i archivní 

materiály bezpečnostních složek, konventu františkánů kláštera u Panny Marie Sněžné, 

soukromých osob a zejména Národního archivu v Praze. Dokumenty poslední 

jmenované instituce byly v době čerpání informací pro tuto práci v neuspořádaném a 

poškozeném stavu. Následně ještě došlo k nedávným povodním, které mohly mít vliv 

na současné uspořádání listin, což by mohlo vnést nesrovnalosti mezi odkazy v této 

práci a v evidencích dokumentů v archivu. Mimo jiné (pro dokreslení situace, v níž se 

nacházeli kněží, řeholníci i ostatní členové církve) se dané téma okrajově věnuje i 

období totalitní moci v poválečném Československu. Vycházím především z literatury, 

která je soustředěná na politický a společenský vývoj v této době, použila jsem knihy 

těchto autorů: V. Vlčka, S. Balíka, J. Hanuše, V. Vaška. Poslední kapitola diplomové 

práce ve stručnosti popisuje teologická díla výše zmíněného kněze. 
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1. Historie františkánského řádu 
Vzhledem k tomu, že práce pojednává o životě a hodnotě františkánského kněze Jana 

Bárty, který se stal významnou osobností církve 20. století, je vhodné alespoň ve 

stručnosti nastínit dějiny františkánského řádu, jehož se stal členem. Ačkoliv není nutné 

a snad ani možné hledat paralelu mezi zakladatelem zmíněné řeholní rodiny, svatým 

Františkem, a výše jmenovaným knězem, přesto se u obou osobností občas objeví 

shodný povahový rys důležitý pro duchovní činnost. Tato podobnost ukazuje Jana Bártu 

jako věrného člena rodiny svatého Františka. 

Počátky zmíněné historie nalezneme v období vrcholného středověku, jenž se 

vyznačuje zemědělským pokrokem a rozvojem urbanizace. Město se stává 

hospodářským, kulturním, politickým a obchodním centrem s rozkvětem školství a 

rozmachem četných řemesel. Vzniká prostředí, ve kterém se formují skupiny 

směnárníků a posléze také bankéřů, jež v tomto ohledu nahradí činnost klášterů. Tak 

jako se měšťané i vesničané hlásí o svá práva a svobodu, prosazuje se i církev, zejména 

v podobě gregoriánské reformy, která přinesla osvobození papežského úřadu od 

císařského vlivu, svobodnější volbu opatů a biskupů, morální a duchovní obnovu a 

zakládání nových duchovních řádů.1 Ve 13. století zahájila svou činnost čtyři velká 

řeholní společenství: františkáni, dominikáni, karmelité a augustiniánští eremité, 

pojmenované jako řády žebravé. Toto označení souvisí především z jejich nemajetnosti, 

jak celé řeholní rodiny, tak i jednotlivců. Jejich existence je závislá na vlastní práci a 

milodarech. Vlastnosti, kterými se vyznačovaly, a postavení, jež se těmto řádům 

dostalo, můžeme do značné míry přičíst svatému Františku z Assisi. 2 

Svatý František, původním jménem Jan Bernandone, se narodil 5. června 1182 

v Assisi, které se nachází v italské Umbrii.3 K pozdější změně jména na Františka 

existuje více hypotéz.4 Už samotný příchod vzácného mystika na svět byl opředen 

legendou o chudobě, jež jej později přivedla ke svatosti. Jako syn bohatého kupce 

netoužil po životě obchodníka, nýbrž po válečném dobrodružství a rytířském stavu, 

které byly podpořeny mylnými výklady jeho prorockých snů. Zúčastnil se vojenského 

tažení proti Perugii, po němž skončil v zajetí, a onemocněl. Až později při obraně 

                                                 
1 Srov. LE GOFF, Jacques. Svatý František z Assisi. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2004, str. 19-22. ISBN 80-
7021-651-4. 
2 Srov. KADLEC, Jaroslav. Církevní dějiny III. Vrcholný a pozdní středověk. 2. přeprac. vyd. Praha: 
Česká katolická Charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1975, s. 57. ISBN neuvedeno. 
3 František z Assisi. (23.3.2013) [9.3.2013]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%c5%A1ek_z_Assisi. 
4 Srov. LE GOFF, Jacques. Svatý František z Assisi. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2004, str. 43-44. ISBN 80-
7021-651-4. 
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papežských území došlo ve Spoletu k jeho obratu, po kterém se dal do služeb Krista a 

konal mnohá dobrodiní. Na volání Syna Božího ve zchátralém kostelíku Sv. Damiána 

po obnově Jeho domu odpověděl rekonstrukcí oné stavby. 5 Teprve později pochopil tato 

slova v hlubších souvislostech, díky hlásání evangelia o rozeslání apoštolů (Mt 10,9-

14). Stalo se tak v kostele Panny Marie Andělské, pozdějším sídle menších bratří 

(Portsinkule).6 Když František začal veřejně kázat, záhy se k němu připojili první 

druhové a pozdější misionáři Bernard z Quintavalle, Petr Kathanii a Jiljí. Po dalším 

rozšíření řádu budoucí světec sepsal stručnou řeholi a následně ji předložil ke schválení. 

Hlavními pilíři byly absolutní chudoba jednotlivců i celého společenství, čistota, 

poslušnost a také úsilí o stálou pokoru. Dne 16. dubna 1209 papež Inocenc III. po 

určitém váhání ústně schválil tzv. řeholi menších bratří v čele s Františkem jako 

nejvyšším představeným. Celé přijetí a následný souhlas Petrova nástupce se 

uskutečnily díky vlivu vlídného kardinála Jana.7 Když jmenovaný ochránce zemřel, 

vystřídal jej kardinál Hugolín, který se později připojil na stranu provinciálů toužících 

po vzdělávání a alespoň malém vlastnictví knih. Tehdy byl zakladatel františkánů proti. 

Později na studium mnichů změnil názor díky Antonínu Paduanskému. Nyní byl ale 

nucen sepsat novou řeholi, která byla s četnými námitkami předložena kardinálovi 

Hugolínovi. Papež i kardinál rozhodli, aby ji František přepracoval. Když se tak stalo, 

římský biskup Honorius III. odsouhlasil dne 29. listopadu tzv. třetí řeholi - nazývanou 

Regula Bullata. Těmto událostem předcházela řada misijních cest samotné hlavy 

františkánů i ostatních spolubratrů. V roce 1220 pět z nich zahyne mučednickou smrtí 

v Maroku. Přesto se řád věnuje organizované misijní činnosti.8 

K úplnému obrazu o světci z Assisi patří fakt, že jej v roce 1212 následovala mladá 

šlechtična, pozdější světice svatá Klára, se kterou založil tzv. Řád chudých paní. 

Duchovní sestrou tohoto společenství se u nás stala svatá Anežka Česká. 

Jelikož příznivců přibývalo i z řad laiků, byl v roce 1218 založen tzv. třetí řád 

(terciáři) ku prospěchu profánních i duchovních zájmů.9 Roku 1221 došlo k sepsání a 

schválení jeho řehole.10 

                                                 
5 Srov. WILHELM, J. Svatý František Serafínský. 1. vyd. Brno: Konvent minoritů, 2009, s. 10-15. ISBN 
978-80-903395-3-8. 
6 Srov. KADLEC, Jaroslav. Církevní dějiny III. Vrcholný a pozdní středověk. 2. přeprac. vyd. Praha: 
Česká katolická Charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1975, s. 59-60. ISBN neuvedeno. 
7 Srov. WILHELM, J. Svatý František Serafínský. 1. vyd. Brno: Konvent minoritů, 2009, s. 40-52. ISBN 
978-80-903395-3-8. 
8 Srov. LE GOFF, Jacques. Svatý František z Assisi. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2004, str. 61-63. ISBN 80-
7021-651-4. 
9 František z Assisi. (23.3.2013) [9.3.2013].http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%c5%A1ek_z_Assisi. 
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Svatý František zemřel 3. října 1226. Dva roky před jeho smrtí 17. září 1224 jej Bůh 

jako prvního člověka obdařil stigmaty. Dne 16. 7. 1228 došlo Řehořem IX. ke 

svatořečení Františka z Assisi.11 

Mezi samotnými františkány došlo k mnohým neshodám už za života jejich 

duchovního otce, po jeho odchodu na věčnost se situace stala napjatější. Františkův 

pokračovatel Eliáš z Cortony, který podporoval vzdělanost, si u římského biskupa 

vymohl různá zmírnění řehole. Naproti tomu nejstarší Františkovi spolubratři zastávali 

světcův odkaz v původní formě. Zprostředkovatelem obou znesvářených stran se stal 

Antonín Paduánský. 

Když byl Eliáš vyloučen z řádu, jeho nástupce sv. Bonaventura dokázal obě skupiny 

určitou dobu tišit. Po jeho smrti se rozepře opět obnovily a vyvrcholily ve 14. stol. 

Pozdější nástupci svatého Petra se marně snažili o usmíření obou křídel.12 Tehdy došlo 

k rozštěpení františkánského řádu na konventuály a observanty. Konventuálové 

vyznávali zmírněná pravidla řeholního života a observanté zůstávali věrni původní 

myšlence sv. Františka. V 16. století vznikla ještě další reformní odnož kapucínů.13 

Již za života otce františkánů se řád šířil po Evropě a přibližně kolem roku 1230 i do 

Čech. Během 13. století došlo na území Čech a Moravy k rozšíření zmíněné řeholní 

rodiny a následně i vzniku provincie s řádovým studiem. Později někteří řeholníci 

působili na Univerzitě Karlově. Ve druhé polovině 14. století se na našem území 

nacházelo 49 klášterů. Rozkvět zaznamenaly rovněž klarisky i 3. řád. Mniši svojí 

kazatelskou činností sloužili k útlumu reformních hnutí. Přesto s příchodem husitství 

mnoho z nich zahynulo mučednickou smrtí a většina klášterů byla zničena. 

S příchodem observance dochází v polovině 15. století k obnově františkánského 

řeholního života na našem území.14 Výraznou osobností tohoto hnutí byl sv. Jan 

Kapistrán, který patřil mezi čtyři spolubratry nazývané sloupy observance. Kromě výše 

uvedeného jimi byli sv. Bernardin Sienský, sv. Jakub z Marky a Albert ze Sarteána. Jan 

Kapistrán (†1456) v letech 1451-1456 působil ve střední  a východní části Evropy, kde 

kázal proti české reformaci, pod jeho vedením docházelo k četným konverzím. Stal se 

zakladatelem českého vikariátu, který pod sebou sjednocoval kláštery v Čechách, 
                                                                                                                                               

10 Srov. LE GOFF, Jacques. Svatý František z Assisi. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2004, str. 62. ISBN 80-
7021-651-4. 
11 František z Assisi. [23.3.2013] (9.3.2013).http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%c5%A1ek_z_Assisi. 
12 Srov. KADLEC, Jaroslav. Církevní dějiny III. Vrcholný a pozdní středověk. 2. přeprac. vyd. Praha: 
Česká katolická Charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1975, s. 63. ISBN neuvedeno. 
13 iEncyklopedie. Františkáni. [23.3.2013]. http://www.iencyklopedie.cz/frantiskani/.  
14 Srov. HOUŠKA, Petr, Alkantara. České františkánství. 2.uprav.vydání. Praha: Petr Alkantara Houška, 
2005,s. 9-16.ISBN 80-239-4580-7. 
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Rakousku i v Polsku. V letech 1467-1469 byl vikariát rozčleněn a pravomoc českého 

provinciála se tak vztahovala pouze na Českou zem. Kolem roku 1500 četnost 

observantských klášterů i jeho členů u nás předčila zbývající katolická řeholní 

společenství. Avšak období 16. stol. musí čelit řadě nesnází. Kvůli novým vlnám 

reformačních hnutí byli čeští a moravští františkánští observanté stále katolickou 

menšinou, oproti utrakvistům a Jednotě bratrské. Řád musel řešit i národnostní a 

jazykové odlišnosti. K tomu přibyly problémy s provinčním studiem, které vzniklo až 

v roce 1522, ale později se začalo rozpadat kvůli odlivu řeholníků k luteránům a 

utrakvistům. Řada kněží konvertovala a zbylou hrstku zachvátila v roce 1570 morová 

epidemie. Na celém našem území zůstalo sedmnáct františkánů. Pokusy o vzkříšení 

provincie za pomoci zahraničních mnichů ztroskotaly, především kvůli národnostním 

odlišnostem a rozdílným přístupům v duchovní službě. Koncem 16. století se situace 

přes veškeré problémy ustaluje, františkáni touto dobou na našem území vlastní osm 

klášterů.15  

Rozmach provincie nastává s příchodem 17. století. V roce 1600 přicházejí do Prahy 

kapucíni v čele se znamenitým kazatelem svatým Vavřincem z Brindissi. Usídlují se na 

Hradčanech pod pravomoc konventuálů, v roce 1619 se osamostatní. Po bitvě na Bílé 

hoře se přichylují k myšlence nenásilné rekatolizace. Mezitím roku 1604 se středem 

provincie stává pražský klášter u Panny Marie Sněžné. Původně karmelitánský klášter 

s blízkým kostelem Panny Marie Sněžné nacházející se ve zubožené podobě. Na prosbu 

generálního představeného františkánů Francesca Soriho a přímluvu kancléře Zdenka 

Popela z Lobkovic věnoval císař Rudolf II. výše uvedené sakrální stavby 

františkánskému řádu „na věčné časy“. S obnovou budov se odehrálo i vzkříšení 

provinčního duchovního života, především díky zahraničním misijním bratřím. Kázání 

probíhalo v mnoha jazycích. 

Žel 15. února roku 1611 po vpádu pasovského vojska postihla klášter u Panny Marie 

Sněžné tragédie. Po falešném obvinění ze spřažení s nepřítelem napadl zmanipulovaný 

lid pražské klášterní domy. Na masopustní úterý jen u Panny Marie Sněžné počet 

brutálně zavražděných řeholníků dosáhl na 14 bratří. Mrtvá těla byla ponechána 11 dní 

na místě. Díky ušlechtilosti dvou měšťanů a dvou žen aristokratického původu s jejich 

                                                 
15 Srov. BENEŠ, Petr Regalát, BUŇATOVÁ, Marie, DERNOVŠKOVÁ, Jana, KAŠPAR, Jan, 
KŘEČKOVÁ, Jitka, NOVÁKOVÁ, Barbora, HRUBEŠ, Martin, ed. Historia Franciscana. Katalog 
výstavy pořádané ke 400. výročí příchodu bratří františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze 
(1604-2004). 1.vyd. Praha: Provincie bratří františkánů, 2004, s. 4-5. ISBN neuvedeno. 
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dcerami nalezli nebožtíci klidu ve společném hrobě. Později byly ostatky mučedníků 

přemístěny do kaple Panny Marie, která v současnosti nese název sv. Michala. Dlužno 

podotknout, že k blahořečení těchto mučedníků došlo 13. 10. 2012 v katedrále sv. Víta, 

Vojtěcha a Václava. Provincie v Praze byla od roku 1629 obohacena o irské spolubratry. 

Po tragických událostech třicetileté války, které měly za následek smrt ještě dvou 

irských františkánů na našem území, nastala nebývalá obnova české františkánské 

provincie.16 Roku 1667 byla zasvěcena sv. Václavu.  

Vzrůstá počet řádových bratří (kolem tisíce) a tedy i klášterů. Vysoký nárůst rozvoje 

zaznamenává vzdělávání. Kromě pražského řádového generálního studia při klášteře 

Panny Marie Sněžné bylo možné absolvovat ještě provinční studium v Olomouci a 

později i v Brně.17 Teologie se také vyučovala v Jindřichově Hradci.18 Řada 

františkánských mnichů přednášela v pražském arcibiskupském semináři. Někteří mniši 

se také věnovali misijní činnosti v zahraničí – jak v Evropě, tak v Asii a na severu 

Afriky.19 Na konci 17. století a na počátku 18. století trpěla výše zmíněná řeholní rodina 

dalšími vlnami morových epidemií, jež s sebou opět nesly velké množství obětí. Značná 

část mnichů se nakazila, když jen během jednoho roku (1680) duchovně zaopatřila 

20 000 lidí. 

Když si pruský král Bedřich II. za vlády Marie Terezie podmanil velkou část 

Slezska, českým františkánům zbylo pouhých 20 klášterů, avšak s výrazně českým 

jazykovým základem, tentokrát tedy nedocházelo k národnostním sporům, které měly 

kořeny již v dřívější době.20 

Ničivý dopad na veškerý řeholní život způsobily známé josefínské reformy. Značná 

část klášterů byla zrušena, včetně mnoha českých františkánských konventů.21 Některé 

                                                 
16 Srov. HOUŠKA, Petr, Alkantara. České františkánství. 2. uprav. vydání. Praha: Petr Alkantara Houška, 
2005, s. 19-22. ISBN 80-239-4580-7. 
17 Srov. BENEŠ, Petr Regalát, BUŇATOVÁ, Marie, DERNOVŠKOVÁ, Jana, KAŠPAR, Jan, 
KŘEČKOVÁ, Jitka, NOVÁKOVÁ, Barbora, HRUBEŠ, Martin, ed. Historia Franciscana. Katalog 
výstavy pořádané ke 400. výročí příchodu bratří františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze 
(1604-2004). 1.vyd. Praha: Provincie bratří františkánů, 2004, s. 5. ISBN neuvedeno. 
18 Srov. HOUŠKA, Petr, Alkantara. České františkánství. 2. uprav. vydání. Praha: Petr Alkantara Houška, 
2005, s. 22. ISBN 80-239-4580-7. 
19 Srov. BENEŠ, Petr Regalát, BUŇATOVÁ, Marie, DERNOVŠKOVÁ, Jana, KAŠPAR, Jan, 
KŘEČKOVÁ, Jitka, NOVÁKOVÁ, Barbora, HRUBEŠ, Martin, ed. Historia Franciscana. Katalog 
výstavy pořádané ke 400. výročí příchodu bratří františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze 
(1604-2004). 1.vyd. Praha: Provincie bratří františkánů, 2004, s. 5-6. ISBN neuvedeno. 
20 Srov. HOUŠKA, Petr, Alkantara. České františkánství. 2. uprav. vydání: Praha: Petr Alkantara Houška, 
2005, s. 25. ISBN 80-239-4580-7. 
21 Srov. BENEŠ, Petr Regalát, BUŇATOVÁ, Marie, DERNOVŠKOVÁ, Jana, KAŠPAR, Jan, 
KŘEČKOVÁ, Jitka, NOVÁKOVÁ, Barbora, HRUBEŠ, Martin, ed. Historia Franciscana. Katalog 
výstavy pořádané ke 400. výročí příchodu bratří františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze 
(1604-2004). 1.vyd. Praha: Provincie bratří františkánů, 2004, s. 6. ISBN neuvedeno. 
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byly uchráněny od nepřízně císaře díky působnosti v duchovní správě, což se týkalo i 

kláštera u Panny Marie Sněžné, kde zbylo nakonec 18 členů. Zánik ale neminul řádová 

studia a kněží museli studovat na bohoslovecké fakultě, nesměli nosit mnišská roucha a 

měli zakázáno přibírat nové členy; zákaz byl odvolán po skonu Josefa II. Roku 1812 

byly zřízeny františkánské noviciáty.22 

Když se středem pozornosti stala německo-česká nesnášenlivost, františkáni se 

podíleli na obnově národní totožnosti. Důležitý podíl přinesla významná osobnost 

provinciála P. Kazimíra Adámka. Roku 1918 čerstvě získaná národní samostatnost 

podpořila františkánskou činnost, ale také znamenala prohloubení národnostních sporů, 

jež roku 1938 dospěly do založení samostatného Sudetského komisariátu, tedy i 

k rozštěpení provincie.23 Poté se přihlásila druhá světová válka s nedozírnými následky. 

Mezi významné osobnosti první poloviny 20. stol. patřil v naší zemi především Jan 

Kapistrán Vyskočil, jenž byl několikrát zvolen provinciálem františkánů a stál v čele 

provincie až do roku 1956. Ve válečných letech zastávali zmíněný úřad Jan Evangelista 

Urban a rezervovaný Klemens Minařík.24 

Poválečné snahy o vzkříšení státu a všech jeho oblastí, včetně náboženství, přerušil 

nástup komunistické totality, jenž znamenal pro náboženskou obec a řeholní život 

dlouhé období útisku. 

V těchto nelehkých časech byl pro františkány velkou nadějí doktor teologie Ambrož 

Tobola, kterého pravděpodobně vyšetřovatelé StB v Jihlavě utýrali k smrti. 25 V období 

totalitní moci křísilo františkánské řeholní společenství několik významných osobností 

např. Inocenc Kubíček, František Marášek, Metoděj Řezníček, Aleš Zlámal, 

Bonaventura Bouše, Stanislav Juřík, Bernard Říský a Jan Bárta, jehož činnostem pro 

řeholní společenství je tato práce především věnována.26 

                                                 
22 Srov. HOUŠKA, Petr, Alkantara. České františkánství. 2. uprav. vydání. Praha: Petr Alkantara Houška, 
2005, s. 25. ISBN 80-239-4580-7. 
23 Srov. BENEŠ, Petr Regalát, BUŇATOVÁ, Marie, DERNOVŠKOVÁ, Jana, KAŠPAR, Jan, 
KŘEČKOVÁ, Jitka, NOVÁKOVÁ, Barbora, HRUBEŠ, Martin, ed. Historia Franciscana. Katalog 
výstavy pořádané ke 400. výročí příchodu bratří františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze 
(1604-2004). 1.vyd. Praha: Provincie bratří františkánů, 2004, s. 6. ISBN neuvedeno. 
24 Srov. Tamtéž, s. 95-96. 
25 Srov. Tamtéž, s. 111. 
26 Srov. Tamtéž, s. 118-124. 
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2. Mládí a rodina Jana Baptisty Bárty 
 

Jan Baptista Bárta se narodil 18. 3. 1921 v Příbrami, tedy v blízkosti poutního místa 

Svatá Hora. Pocházel z katolické rodiny. Dne 29. 3. 1921 byl pokřtěn jménem Josef, ale 

v roce 1942 získal řeholní oslovení Jan Baptista. Jeho matka se jmenovala křestním 

jménem Růžena, rodilým příjmením Sýkorová. Otcem Jana byl Alois Bárta, soukromý 

autodopravce, který zažil krach kvůli řidiči svého autobusu, jenž způsobil nehodu. Při 

této tragédii zahynul jeden cestující. Firma doplatila na to, že nebyla pojištěná. Pan 

Bárta ale začal znovu a jeho podnik se opět vzchopil. Odtud pochází Janovo technické 

nadání, vytrvalost a nadšení pro cestování, jež zdědil po svém otci a které v pozdějším 

povolání zužitkuje. Karel Dachovský uvádí, že Jan měl indiánskou prababičku, po níž 

snad zdědil fyzickou odolnost, neboť otec Jan Bárta se s těmito geny občas pochlubil.27 

Tato historie se ukázala být pravdivá, avšak pravděpodobně podle zdroje z příbuzenstva 

šlo o manželku dědečka z Bártovy strany.28  

Ohledně počtu a jmen sourozenců je věrohodným zdrojem informací dílo Karla 

Dachovského, který uvádí bratry Aloise, Ladislava a Václava, přičemž Alois byl 

nejstarší, pak následovali Josef (Jan Bárta), Václav a Ladislav.29 Tyto informace jsou 

potvrzeny i z příbuzenstva.30 Alois se jako mladý v roce 1940 utopil. Jednalo se o 

nešťastnou událost. Jan Bárta trpěl výčitkami, že se v onen smutný den se svým bratrem 

pohádal a už neusmířil. Další dva bratři časem pravděpodobně odpadli od víry, ale 

vzhledem k tomu, že nejsou známé podrobnější údaje o duchovních životech obou 

sourozenců, je třeba brát tuto informaci s určitou rezervou. Ladislav se stal instruktorem 

civilní obrany, oženil se a s manželkou a dcerou Janou žili v příbramském domku po 

rodičích.31 Bylo zjištěno, že rodina vlastní tento dům i v současnosti.  

                                                 
27 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 4-5. ISBN neuvedeno. 
28 Srov. Rozhovor s Evou STRÁNSKOU. Kynšperk nad Ohří 20.7.2012. 
29 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 4. ISBN neuvedeno. 
30 Srov. Rozhovor s Evou STRÁNSKOU. Kynšperk nad Ohří 20.7.2012. 
31 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 4. ISBN neuvedeno. 
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Václav se také oženil; jeho bratr, budoucí klerik na něj v tomto ohledu vyvíjel určitý 

tlak, neboť dívka, se kterou měl poměr, již otěhotněla a později mu porodila potomka 

mužského pohlaví.32 

Antonie Hofmanová ve svém literárním díle píše v souvislosti s počtem dětí paní 

Růženy a jejího manžela, podnikatele v autodopravě, o pěti chlapcích, u nichž 

nesouhlasí jména, pouze „Jozífek“ odpovídá skutečnosti. Vypráví zde o příhodě, kdy 

budoucí kněz jako malý chlapec sám nastartoval autobus pana Kotyzy s cílem odjet na 

Svatou Horu. Tatínek jej stihl zastavit.33 

3. Středoškolské studium 

V Příbrami Josef navštěvoval obecnou školu a později i reálné gymnázium, 

spolužákem na obou školách mu byl Antonín Podlaha, budoucí spolubratr, s nímž 

navštěvoval i taneční kurzy.34 Oba chlapci se stali skauty a trávili prázdniny v přírodě 

s ostatními členy pod vedením prof. J. O. Martinovského.35 Josef Bárta byl už tehdy 

horlivým nadšencem a organizátorem, zatímco Antonín Podlaha se projevoval mírněji, 

spíše plnil úkoly a stál trochu stranou mimo organizační dění. Ve škole byl budoucí 

řeholník bystrý, což zužitkoval v dalších letech a zejména v posledním období svého 

života.36 Také horlivost v obhajobě katolického učení už měla svůj náznak v podobě 

sporu s učitelem dějepisu, který se zastával církve československé.37 Nevíme, zda 

konkrétní příhody spolu nějak souvisí, ale je známa ještě jedna podrobnější událost 

s nejmenovaným profesorem, který napadá náboženské cítění studentů, zejména 

katolické, tímto způsobem: „Ve středověku byly mužské a ženské kláštery stavěny 

většinou vedle sebe. Víte proč asi?“38 Dále se vyjadřuje nelibě k hinduismu. Veškeré 

bytí přirovnává k otáčejícímu se kolu, v jehož středu je prázdnota bez Boha, smyslu 

vesmíru a života. „Student Josef Bárta se zamyslel: Uprostřed kola není nic? Je tam 

                                                 
32 Srov.Rozhovor s Antonínem Janem od Kříže PODLAHOU. Moravská Třebová 8.1.2011. 
33 Srov. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996. s. 4. 
ISBN neuvedeno. 
34 Srov. Rozhovor s Antonínem Janem od Kříže PODLAHOU. Moravská Třebová 8.1.2011. 
35 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 4. ISBN neuvedeno. 
36 Srov. Rozhovor s Antonínem Janem od Kříže PODLAHOU. Moravská Třebová 8.1.2011. 
37 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 4 
38 Cit. LHOTKA, Jaroslav. P. Jan Křtitel „Baptista“Bárta OFM – vojín Kristův. Obrázek libereckých 
farností 2007, roč. 6, č. 1, s. 5. ISSN neuvedeno. 
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přece osa! Od té chvíle si začal klást nejenom technické otázky.“39 Na gymnáziu uzavřel 

sázku se spolužákem, kterou vyhrál. Spočívala v co největším zakouření příbramského 

nedělního korza s podmínkou, že se chemické látky musí vejít do krabičky od zápalek.40 

Z informací předchozích textů lze usuzovat, že Josef byl v dětství zručný, technicky 

nadaný, bystrý chlapec s duchovním základem z rodiny a skautingu, ale ne nijak zvlášť 

duchovně rozjímavé dítě. Vyskytla se informace, že po ukončení studií na gymnáziu 

získal ještě učitelskou kvalifikaci.41 Tento údaj se nepodařilo ověřit. Je třeba dodat, že se 

od roku 1998 budova příbramského gymnázia honosí pamětní deskou se jménem Jana 

Baptisty Bárty.42 

 

4. Výběr povolání a válečné období 
 

Otec budoucího františkána od svého syna očekával, že se stane inženýrem43, ale 

osud tomu chtěl jinak. Po uzavření vysokých škol v roce 1939 nastoupil Josef do 

rodinné firmy jako dělník.44 

K pozdějšímu kněžskému a řeholnímu povolání dochází pravděpodobně postupným 

zráním, které je ovlivněné různými zkušenostmi a také působením Boha na jeho 

osobnost, z části i prostřednictvím Jana Antonína Podlahy, jak se otec Podlaha velice 

skromně vyjadřuje a domnívá.45 Tomuto zrání předchází trpká zkušenost s válkou a 

nucenými pracemi v Reichu. Více zdrojů uvádí, že Josef byl v Říši dvakrát, například 

v přijímacím listě pro vězně to sám uvádí.46 Totéž naznačuje i Karel Dachovský.47 

                                                 
39 Cit. LHOTKA, Jaroslav. P. Jan Křtitel „Baptista“Bárta OFM – vojín Kristův. Obrázek libereckých 
farností 2007, roč. 6, č. 1, s. 5. ISSN neuvedeno. 
40 Srov. LHOTKA, Jaroslav. P. Jan Křtitel „Baptista“Bárta OFM – vojín Kristův. Obrázek libereckých 
farností 2007, roč. 6, č. 1, s. 5. ISSN neuvedeno. 
41 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1, Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1, Životopis. 
42 Slavné osobnosti. In: Město Příbram: oficiální web [online]. 2009, 16.3.2009 [cit. 2012-08-02]. 
http://pribram-city.cz/index.php?vid=35&nad=000002000044000092000001000009.  
43 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 4. ISBN neuvedeno. 
44 Srov. Soukromý archiv Jana Havla. Neohrožený apoštol. In Pohlednice, strojopis, s. 148. Praha. 
45 Srov. Rozhovor s Antonínem Janem od Kříže PODLAHOU. Moravská Třebová 8.1.2011. 
46 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2, 6TsI 84/1952. Dotazník. 
47 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 5. ISBN neuvedeno.  
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Rovněž i životopis Josefa Bárty sepsaný jeho spolubratrem Radimem Jáchymem uvádí 

dvě období ohledně nasazení v Německu.48  

Někde je popsáno pouze jedno období, jako je v případě díla Antonie Hofmanové; 

ovšem jedno druhé nemusí vylučovat.49 Krátce po smrti bratra Aloise v roce 1940 musel 

mladík opustit autodílnu a rodnou Příbram a nasměrovat svou cestu k budování 

Hitlerovy říše.50 Při stavbě továrny dostal za úkol bez jakékoli průpravy postavit zeď, 

ale mistr nebyl s jeho dílem spokojen, neboť se ona zeď údajně vychylovala o 20%. 

Obvinění ze sabotáže doprovázely výhružky koncentračním táborem. Byly ale 

definitivně odvráceny bombardováním anglických letců, kteří důkaz sabotáže srovnali 

se zemí. 5152 Tehdy Josefa Bártu napadla myšlenka na duchovní povolání.53 Když jako 

zedník v Reichu neuspěl, bylo rozhodnuto, že bude nákladním vozidlem svážet odpadky 

jako potravu pro vězně v koncentračním táboře. Jednoho dne ho na známé trase 

zastavila hezká dívka, původem Francouzka, která se potřebovala dostat za bratrem do 

onoho koncentračního táboru. Dívku nechal čekat na cestě, promyslel si postup 

nebezpečné akce a při zpáteční cestě jí sdělil, že obstará šaty, ve kterých s ním bude 

skládat odpadky. Na druhý den se děvče setkalo s bratrem, chtělo svého sourozence 

povzbudit, aby přežil těžká muka. Láska bratra a sestry Josefa dojala tak, že vážně 

uvažoval o jejím původu a podstatě. V této nelehké době se také setkává 

s nezapomenutelným mužem - otcem Antonínem, o kterém zjišťuje, že je františkán 

z Belgie. Jednoho dne otec Antonín mladíka z Příbrami okouzlil svým vnitřním klidem 

a písní svatého Františka z Assisi. Ještě tentýž den, když se schýlilo k nočním hodinám, 

Josef s dalšími muži při náletu v úkrytu zasypán zdivem. Belgického kněze ve 

sklepeních už nenašel. (V obou popsaných příhodách se s oběma cizinci dorozumíval 

francouzsky.) V nelehké chvíli se musel opřít o svou víru v Boha a na druhý den byl s 

ostatními vyproštěn. 

                                                 
48 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Životopis, Jan Baptista Bárta OFM. 
49 Srov. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 12-
16. ISBN neuvedeno. 
50 Srov. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 12. 
ISBN neuvedeno. 
51 Srov. LHOTKA, Jaroslav. P. Jan Křtitel „Baptista“Bárta OFM – vojín Kristův. Obrázek libereckých 
farností 2007, roč. 6, č. 1, s. 6. ISSN neuvedeno. 
52 pozn. Tuto historku potvrzuje i Antonie Hofmanová ve svém díle Rozsvítil jsem lampu. 
53 Srov. LHOTKA, Jaroslav. P. Jan Křtitel „Baptista“Bárta OFM – vojín Kristův. Obrázek libereckých 
farností 2007, roč. 6, č. 1, s. 5. ISSN neuvedeno. 
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Z dalšího popsaného náletu vyplývá, že když byl syn autodopravce opět zasypán, 

údajně uzavřel smlouvu s Bohem a pronesl tato slova: „Pane, jestli mě vysvobodíš 

z toho zasypání, slibuji Ti, že se stanu františkánem.“54 Za několik hodin spatřil oblohu. 

Z nucených prací se pravděpodobně vrátil díky stykům své krajanky Jarmily, kterou měl 

rád a rovněž ona jeho.55  

V díle Historia Franciscana se dočítáme, že byl budoucí františkán z Reichu 

„vyreklamován“, což ovšem opět jedno druhé nevylučuje.56 Z předchozích údajů lze 

usoudit, že pokud ho společenské styky oné dívky Jarmily opravdu vysvobodily 

z budování Hitlerovy říše, nějaký oficiální důvod se musel uvést do propouštěcích listin. 

Vzhledem k tomu, že otec Jan Antonín Podlaha přiznává, že než se se svým spolužákem 

rozhodli pro řeholní život, byli oba zamilovaní, jeví se tato možnost jako věrohodná. 

Bohužel s ohledem na vysoký věk si už nepamatuje na první výše popsanou událost 

spojenou s nucenými pracemi, jež musel podstoupit jeho kamarád. Jan Podlaha si 

vzpomíná, že byl s tehdy budoucím otcem Bártou v Reichu pouze jednou, a to v roce 

1942.57 

Z těchto zdrojů vyplývá, že zkušenosti z války, vliv celoživotního přítele a postupné 

zrání Josefa zřejmě utvrdily v rozhodnutí stát se řeholníkem. V literatuře najdeme 

zmínku o zájezdu do Dánska, kde slyšel na františkánský řád slova uznání, proto se 

později ohlásil u vchodu pražského kláštera u Panny Marie Sněžné. V publikaci Cesta 

františkánského kněze Jana Bárty výlet do Dánska předchází rozhodnutí stát se 

řeholníkem. 58 V díle Umlčený zvon je návštěva františkánů v Dánsku zpochybněna 

jedním spolubratrem, pravděpodobně Antonínem Janem Podlahou a hovoří se o ní 

v období, kdy už se Jan opět vrací z Reichu do noviciátu, který předtím započal.59 Z 

drobných nesrovnalostí v literárních dílech Karla Dachovského lze usuzovat, že může 

jít o pouhou záměnu skutečností a utvrdit se v tom, že otec Bárta byl v Reichu opravdu 

dvakrát. 
                                                 

54 Cit. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 12-16. 
ISBN neuvedeno. 
55 Srov. Tamtéž, s. 12-16. 
56 Srov. BENEŠ, Petr Regalát, BUŇATOVÁ, Marie, DERNOVŠKOVÁ, Jana, KAŠPAR, Jan, 
KŘEČKOVÁ, Jitka, NOVÁKOVÁ, Barbora, HRUBEŠ, Martin, ed. Historia Franciscana. Katalog 
výstavy pořádané ke 400. výročí příchodu bratří františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze 
(1604-2004). 1.vyd. Praha: Provincie bratří františkánů, 2004, s. 115. ISBN neuvedeno. 
57 Srov. Rozhovor s Antonínem Janem od Kříže PODLAHOU. Moravská Třebová 8.1.2011. 
58 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 5. ISBN neuvedeno. 
59 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Umlčený zvon. 5. vyd. Praha: Řád, 2007, s. 18. ISBN 978-80-86673-11-0. 
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Nyní se tedy informace vztahují k prvnímu příchodu do pražského kláštera, odkud už 

měl Josef Bárta vypůjčené nějaké knihy a kde jej přivítali bratři františkáni. Tehdy jim 

prozradil, že chce přijmout řeholní jméno Kapistrán podle světce, který patřil k reformní 

větvi františkánských observantů. Mniši mu ale doporučili jméno Jan Baptista, neboť 

Kapistrána již přijal Jan Kapistrán Vyskočil, několikrát zvolený provinciálem a také 

poslední děkan Bohoslovecké fakulty Karlovy univerzity před zásahem totalitního 

režimu. Další den mladý adept na řeholní život odjel do Hájku u Unhoště, kde byl přijat 

do noviciátu. 60 Krátce nato 14. 5. 1942  měl obláčku, při které přijal řeholní jméno Jan 

Křtitel.61 Bohužel 17. 12. 1942 byl Jan Baptista spolu se svým spolužákem opět poslán 

pracovat do Říše. 62 

Na pracovním úřadě navázal kontakt s jedním úředníkem továrny na čištění semen 

Terra für Samensucht, kde získal pro sebe i Jana Podlahu místo. Tato továrna se 

nacházela v Ascherslebenu. Jan pracoval jako účetní a jeho spolubratr jako nádeník 

s kolečkem.63 I když v publikaci Cesta františkánského kněze Jana Bárty je použito 

množné číslo: „Pracovali jako účetní.“, ukazuje se díky výše popsanému svědectví 

spolubratra Jana Podlahy toto tvrzení jako chybné. Rovněž je zde uvedeno, že Jan 

pracoval jako řidič, jemuž se stala nehoda – kvůli jeho doutníku explodovala nádrž. 

Naštěstí tato příhoda nebyla označena jako sabotáž. Dále se píše, jak se Jan údajně 

popral s hlídačem továrny, který fyzicky napadl jednoho francouzského dělníka.64 V díle 

Umlčený zvon je tato příhoda ještě rozvinuta. Po incidentu s hlídačem Jan navštívil pana 

faráře, který se s ním modlil k Panně Marii a se kterým šli za ředitelem továrny, jenž vše 

viděl a gestapu dosvědčil, že rodák z Příbrami je nevinen. Pan ředitel je stihl 

informovat, že onen hlídač, který při incidentu namířil pistoli na Jana Bártu, bude 

pravděpodobně stíhán za její ztrátu - neboť Jan do ní kopl a zbraň spadla do kanálu.  

                                                 
60 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Umlčený zvon. 5. vyd. Praha: Řád, 2007, s. 7-8. ISBN 978-80-86673-11-
0. 
61 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 5. ISBN neuvedeno. 
62 Srov. BENEŠ, Petr Regalát, BUŇATOVÁ, Marie, DERNOVŠKOVÁ, Jana, KAŠPAR, Jan, 
KŘEČKOVÁ, Jitka, NOVÁKOVÁ, Barbora, HRUBEŠ, Martin, ed. Historia Franciscana. Katalog 
výstavy pořádané ke 400. výročí příchodu bratří františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze 
(1604-2004). 1.vyd. Praha: Provincie bratří františkánů, 2004, s. 103. ISBN neuvedeno. 
63 Srov. Rozhovor s Antonínem Janem od Kříže PODLAHOU. Moravská Třebová 8.1.2011. 
64 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 5. ISBN neuvedeno. 
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Ještě je přidán jeden příběh se sklepním úkrytem, do kterého v době náletu tryskala 

voda; všichni se dostali ven včetně Jana Baptisty.65 Z rozhovoru s Janem Podlahou 

(jelikož bydlel se svým rodákem, s nímž chodil na obědy, procházky a společně také 

navštěvovali nedělní bohoslužby, přesto popírá, že by Jan Bárta byl řidičem, a na výše 

jmenované situace s nádrží a s hlídačem si už nevzpomíná)66 je možné usuzovat, že 

může jít opět o záměnu míst a času. V těchto případech, kdy v dílech Karla 

Dachovského Jan vystupuje jako řidič, je možné se domnívat, že by se mohlo jednat o 

první nasazení v Reichu. Také je třeba dodat, že v klášteře u Panny Marie Sněžné se 

nachází životopis, v němž Jan Bárta uvádí informace o svém životě, které postrádají 

systematičnost a preciznost, jež se projevovaly v jeho teologických dílech. Například je 

zde uvedeno pouze jedno období, kdy byl na práci v Říši, odkud dokonce v roce 1943 

utekl a musel se skrývat. Není známo, k jakému účelu byl text sepsán a do jaké míry mu 

záleželo na přesnosti.67 

Budoucího kněze tehdy vystřídal v továrně na čištění semen jeho vlastní bratr 

Václav.68 Ve prospěch nevěrohodnosti výše uvedeného vlastního curricula vitae 

vypovídá také svědectví otce Radima Jáchyma, který tvrdí, že se nelze spolehnout na 

Baptistovy vzpomínky, jež si vědomě trochu přikrášloval.69 Je třeba dodat, že v 

románu Umlčený zvon je příhoda se sourozencem, který jej vystřídal v továrně, vylíčena 

s takovou lehkostí, že bratr Václav je vlastně rád, že unikl z domova a vystřídal bratra 

Josefa, který ho o to žádal, ačkoliv ho rodiče nechtěli pustit.70 Ale podle jiného zdroje 

bratr Václav učinil toto velkorysé gesto na přání rodičů.71 V tomto případě je na 

obhajobu Karla Dachovského třeba říci, že jeho publikace Umlčený zvon je psána jako 

román, jak sám autor uvádí, a proto se není možné spoléhat na přesné údaje. Také je 

třeba si uvědomit, že většinu informací měl od samotného otce Bárty, takže nelze 

očekávat ani objektivnost. 

                                                 
65 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Umlčený zvon. 5. vyd. Praha: Řád, 2007, s. 12-13. ISBN 978-80-86673-
11-0. 
66 Srov. Rozhovor s Antonínem Janem od Kříže PODLAHOU. Moravská Třebová 8.1.2011. 
67 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1, Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1, Curriculum vitae. 
68 pozn. Tento fakt v rozhovoru potvrzují Antonín Jan od Kříže Podlaha a rovněž i Miloslav Radim 
Jáchym a také Eva Stráská. 
69 Srov. JÁCHYM, Radim Miloslav. Otec Baptista Bárta, jak jsem ho znal. Poutník 1997, roč. 4, č. 4, s. 
12. ISSN neuvedeno. 
70 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Umlčený zvon. 5. vyd. Praha: Řád, 2007, s. 17-18. ISBN 978-80-86673-
11-0. 
71 Srov. Rozhovor s Evou STRÁSKOU. Kynšperk nad Ohří 20.7.2012. 
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4.1. Teologická studia a poválečné působení 

Před koncem války Jan Baptista Bárta opět nastoupil do noviciátu v Hájku u Prahy. 

Pravidla hovořila jasně, noviciát má trvat rok bez přerušení, takže musel začít znovu. Po 

válce byl otec Jan Baptista jeden z mnoha studentů vysokých škol, kteří využili 

nabídnuté příležitosti absolvovat dva ročníky najednou72. Státní zkoušku ze Starého a 

Nového zákona absolvoval s výborným prospěchem dne 24. 6. 1946 na Teologické 

fakultě Univerzity Karlovy.73 Již během studií pod vedením prof. Hegera, překladatele 

Bible, přeložil Žaltář s novým liturgickým výkladem žalmů, který vyšel v roce 1947.74 

Jednoduché sliby absolvoval 4. 7. 1944 a slavné skládal 12. 1. 1947, dříve než bývá 

zvykem, proto mu byl udělen dispens od generálního představeného z  Říma. Kněžské 

svěcení proběhlo 9. 3. 1947 v kostele svatého Františka v Praze arcibiskupem Josefem 

Beranem75. Primice se konala 6. 4. 1947 v Příbrami v kostele sv. Jakuba na Boží hod 

velikonoční, při které kázal Jan Kapistrán Vyskočil.  

V této době už otec Bárta působil v pohraničí jako teolog v pastoraci, když 

doprovázel svého kvardiána ThDr. Ambrože Tobolu, kterému dělal šoféra. V roce 1947 

se stal administrátorem ve farním kostele v Kadani nad Ohří.76 Františkánům tam patřil 

gotický klášter. V sudetských Hejnicích a Hostinném vlastnili ještě řeholní sídla. 

Všechna jmenovaná místa byla součástí litoměřické diecéze. Tehdy byl episkopem této 

diecéze později pronásledovaný a komunisty vězněný salezián Štěpán Trochta. Po 

násilném odsunu Němců z pohraničí byl nedostatek kněží. Řeholní společenství zde 

mělo na starosti ještě 14 vesnic v okolí77. Národnostní složení obyvatel bylo různé, 

domy nově obsadili Češi z vnitrozemí, ale i Slováci, cikáni a také volyňští Češi. Někteří 

přišli rabovat po Němcích. Morální úroveň nedosahovala vysokých kvalit, což 

                                                 
72 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 6. ISBN neuvedeno. 
73 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Josef Jan Bárta, 
Vysvědčení o státní zkoušce, desky č. 1. 24.6.1946 Praha. 
74 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Josef Jan Bárta, 
životopis bez označení, desky č. 1. 
75 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 6. ISBN neuvedeno. 
76 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Josef Jan Bárta, 
životopis bez označení, desky č. 1. 
77 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 6. ISBN neuvedeno. 
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dokazoval častý výskyt znásilnění. Tento způsob života a chování lidí Jan dříve 

neznal.78 

Přesto účast v kostele byla hojná. Otec Bárta se hlavně věnoval výuce náboženství79. 

Musel hodně cestovat a uplatnit tak svou dovednost v řízení motorových vozidel. Malá 

odbočka od tématu k rychlým jízdám Jana Bárty snad nebude ke škodě obsahu práce, 

ale spíše dokreslí „bártovskou“ povahu. V písemných zmínkách se často objevují 

vzpomínky na vášnivou a nebezpečnou jízdu otce Bárty. Někdy byla i opodstatněná, 

například když spěchal z pohraničí zpět do kláštera, měl nehodu a ještě dostal 

vyhubováno od provinciála za pozdní příchod.80 Ne vždy ale musel takto riskovat. 

Jedna z řeholnic, sestra Veronika, popisuje, jak na jaře v roce 1968 cestovala se dvěma 

františkány na setkání do Velehradu, kdy je náhle předjela motorka, která se doslova 

řítila šílenou rychlostí. Řidiče nebylo možné identifikovat, přesto jeden z řeholníků 

vykřikl: „To je určitě Baptista!“81. Domněnka se později ukázala správnou. Sestra 

Veronika dále vzpomíná na jeho časté vyjádření: „Sestry, prchám, prchám.“82 

Příbramský automobilový dobrodruh mladší sestry oslovoval „děti“, takže občas byla 

slýchána i věta: „Děti, dnes vás vezmu za odměnu na výlet.“83 Situace ohledně 

cestování s otcem Bártou dělá dojem, jako kdyby si tento kněz neuvědomoval, že pro 

některé řeholnice, byť i mladé, bylo cestování s ním spíše za trest. Jedna sestra po každé 

jízdě s otcem Bártou zvracela.84 Vzpomínky Miroslava Nevrlého, který Baptistu poznal 

na rodinné exercicii, popisují jeho divokou jízdu a vykreslují ho jako „piráta 

silnic“ křižujícího celé Československo a střední Evropu. Jednou s ním prý Miroslav 

Nevrlý cestoval v okolí Liberce takovým způsobem, že mu nezbylo než se spolehnout 

na milosrdenství Boží. A podařilo se jim dojet v pořádku.85 

                                                 
78 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Umlčený zvon. 5. vyd. Praha: Řád, 2007, s. 35-36. ISBN 978-80-86673-
11-0. 
79 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 6. ISBN neuvedeno. 
80 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Umlčený zvon. 5. vyd. Praha: Řád, 2007, s. 27-28. ISBN 978-80-86673-
11-0. ISBN neuvedeno. 
81 Cit. sestra Veronika. Co se mi vybaví, když se řekne otec Bárta?. Obrázek libereckých farností 2007, 
roč. 6, č. 1, s. 10. ISSN neuvedeno. 
82 Cit. Tamtéž. 
83 Cit. Rozhovor s Václavou Veronikou ŘÍHOVOU. Praha 9.7.2012. 
84 Srov. Rozhovor s Václavou Veronikou ŘÍHOVOU. Praha 9.7.2012. 
85 Srov. NEVRLÝ, Miloslav. Vděčná vzpomínka na Božího bojovníka. Obrázek libereckých farností 2007, 
roč. 6, č. 1, s. 7. ISSN neuvedeno. 
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Od zmínky, která popisuje příbramského rodáka jako zdatného řidiče, je třeba se 

vrátit k důležitému momentu v jeho životě, kdy ještě působil v Kadani. Politické 

poměry se během jeho činnosti v pohraničí po roce 1948 značně změnily a 

zkomplikovaly několika duchovním život, včetně otce Bárty, který tehdy veřejně přečetl 

tzv. „pastýřský list štvavého obsahu“, jehož se obávalo tehdejší nastupující státní 

zřízení. Skutečný význam tohoto dokumentu bude ještě níže podrobněji popsán 

v kapitole 7. Politický vývoj v poválečném Československu. 

Okresní národní výbor v Kadani 23. 6. 1949 učinil šetření, na jehož základě vydal 

protokol o vyšetřování Josefa Bárty, administrátora v Kadani. Obsahem jednání bylo 

uveřejnění a komentování obávaného pastýřského listu o nedělní bohoslužbě dne 

19. 6. 1949 v chrámu Páně v Kadani. Josef Bárta na svou obhajobu uvedl, že pastýřský 

list, který přečetl, nebyl protistátně zaměřený, ale je objektivním posouzením některých 

skutečností, jež se staví proti katolickému učení a náboženské svobodě, které jsou 

zaručeny státem a ústavou. Dále vypověděl, že byl předem upozorněn na následky 

spojené s četbou pastýřského listu arcibiskupa Berana, přesto nemohl konat jinak, neboť 

věří svým biskupům, kteří pouze hájili zájmy církve. Otec Bárta uvedl, že nemá zájem 

vystupovat proti státnímu zřízení, pokud bude dodržována náboženská svoboda.86 

Následně Okresní velitelství v Kadani posílá 9. 7. 1949 Okresní prokuratuře v Kadani 

udání na pět duchovních, včetně Josefa Bárty, kteří 19. 6. 1949 přečetli „pastýřský list 

štvavého obsahu“, k němuž ještě připojili vlastní myšlenky.87 Okresní soud v Kadani 

dne 25. 8. 1949 vydává trestní oznámení proti několika kněžím za veřejné přečtení 

pastýřského listu. Zároveň sděluje úmysl rozdělit skupinku duchovních a soudit 

každého jednotlivě.88 1. 9. 1949 SNB v Kadani informoval Okresní prokuraturu 

v Kadani o pobytech řeholníků, kteří přečetli pastýřský list. Sděluje, že Josef Bárta a 

Stanislav Juřík byli přeloženi do kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze.89 Dne 

4. 11. 1949 Velitelství stanice Sboru národní bezpečnosti na Praze 2 posílá zprávu Státní 

prokuratuře v Praze. Zde se píše, že Josef Bárta byl dobré pověsti a nejsou proti němu 

                                                 
86 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2, označeno č.596/49. Protokol Okresního 
národního výboru v Kadani, šetření s Josefem Bártou. 23.7.1949 Kadaň. 
87 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2, označeno č.596/49. Udání na 5 osob 
včetně Josefa Bárty. 13.7.1949 Kadaň. 
88 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2, označeno č.596/49. Usnesení Okresního 
soudu v Kadani. 25.8.1949 Kadaň. 
89 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2, č. j 3555/49. Oznámení SNB – Velitelství 
stanice Kadaň. 1.9.1949 Kadaň. 
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vzneseny žádné výhrady dle názoru představeného kláštera. O jaký klášter a 

představeného se jedná, není v listině uvedeno.90 15. 11. 1949 státní prokurátor sděluje 

Státnímu soudu v Praze, že prezident republiky udělil milost Josefu Bártovi a zastavuje 

trestní řízení proti němu.91 Dne 8. 12. 1949 mu bylo udělení milosti ze dne 29. 10. 1949 

osobně sděleno u Státního soudu v Praze s podmínkou, že do jednoho roku nespáchá 

žádný trestný čin.92 Tehdy ještě „o vlas stihl“ uniknout státní moci. 

Přes všechny peripetie stihl Jan Bárta ještě v roce 1949 získat licenciát z teologie. 

Aby se mohl dostatečně připravit na doktorát,93 byl téhož roku 1. 7. 1949 povolán do 

kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze. Františkáni chtěli otevřít vlastní teologickou 

fakultu a k tomu potřebovali pět vyučujících akademiků s doktorátem. Jan Baptista se 

měl věnovat pastorální teologii. Pracoval na tématu o generálních seminářích a 

pastoraci za Josefa II., které už žel nikdy neobhájil.  

 

5. Násilná centralizace řeholníků  
Když otec Bárta dopisoval výše zmíněné studijní dílo, došlo v noci ze 13. na 

14. 4. 1950 k přepadení klášterů. Pražští františkánští řeholníci byli přepraveni nejprve 

do Hejnic, kde spali na holé podlaze a později na matracích, a 25. 4. 1950 do 

bohosudovského biskupského gymnázia, kde působili jezuité. Zde členové řádu 

pracovali v továrně. Dne 24. 6. 1950 byli převezeni do želivského premonstrátského 

kláštera. Samozřejmě i s Janem, který této nespravedlnosti také neunikl. Spolubratr 

František Marášek onemocněl a pokusil se neúspěšně uniknout94. Bylo nutné promýšlet 

druhý pokus o útěk, neboť František trpěl vážným plicním onemocněním a velkou 

fyzickou zátěž by nepřežil. 

                                                 
90 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2, označeno č.1764/49. Zpráva o pověsti, 
Velitelství stanice SNB. 4.11.1949 Praha. 
91 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2, označeno č.j. 1764/40-3. Zastavení 
trestního řízení, sděluje Státní prokuratura Státnímu soudu v Praze. 15.11 1949 Praha. 
92 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2, označeno č.1562/49. Protokol Státního 
soudu v Praze o sdělení milosti Josefu Bártovi. 8.11.1949 Praha. 
93 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-3. Jan Baptista Josef 
Bárta, Věci z výstavy. Žádost provinciála Aleše Zlámala generálnímu ministru Konstantinu Koserovi do 
Říma o čestný doktorát pro Jana Bártu. 8.12.1973 Praha. 
94 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 19. ISBN neuvedeno. 



 

26 

5. 1. Útěk z Želiva  

Otec Bárta vymyslel plán. Před plánovaným útěkem dostal Jan od provinciála Jana 

Kapistrána Vyskočila dva svatováclavské dukáty, které se mohly hodit na cestu, a 

hlavně požehnání; zároveň se otec Vyskočil za oba celou noc modlil.95 Psala se sobota 

2. 9. 1950, když se většina dozorců nacházela na tradiční komunistické oslavě v Líšni u 

Brna.96 Tehdy se oba uprchlíci odebrali do společné místnosti na povinný film, 

nepozorovaně se z ní vytratili na záchod a odtud se ubírali k Trčkovu hradu. Situaci 

zkomplikoval mladý dozorce. Jan ho překvapil tím, že jde česat švestky pro velitele, 

aby odlákal pozornost, pak využil mladíkovy nesoustředěnosti a řekl, že musí na 

záchod. Když zmizel dozorci z dohledu, utíkal za Františkem. Čekala je dlouhá cesta. 

Na místě, které domluvila tamní kuchařka, se měli setkat s terciářkou a ještě s jedním 

mužem, kterého Jan znal. Nikdo tam ovšem nebyl, museli tedy dál, a tak nezbývalo nic 

jiného, než aby Jan nechal svého spolubratra na cestě. Dalšího dne po setmění dorazil 

do rodné Příbrami, kde zazvonil u bytu jedné známé, která jej srdečně přivítala. Měl od 

ní příslib, že když bude něco potřebovat, může se na ni vždy obrátit. Poté poslal jejího 

syna pro Františka Maráška. Syn této krajanky nemocného řeholníka našel a odvezl ho 

k jeho sestřenici. Naštěstí se maminka zachránce stihla omluvit v práci, neboť se vrátil 

až ráno.97 

Otevřenou otázkou při četbě textu zůstává, zdali ona známá, u které otec Bárta po 

útěku zakotvil, čekala, že se pronásledovaný františkán ozve v tak vyhrocené době, kdy 

pomoc jeho osobě znamenala značné riziko pro celou její rodinu. Následky však na sebe 

nenechaly dlouho čekat. Mezitím se dozorci v Želivu pomstili krutým týráním alespoň 

na spolubratrovi Bonaventurovi, který byl spolubydlícím obou uprchlíků. 

Pravděpodobně se jedná o Bonaventuru Bouše.98 Když se později konal proces 

                                                 
95 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Umlčený zvon. 5. vyd. Praha: Řád, 2007, s. 70-71. ISBN 978-80-86673-
11-0. 
96 Srov. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 19-
20. ISBN neuvedeno. 
97 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Umlčený zvon. 5. vyd. Praha: Řád, 2007, s. 70-77. ISBN 978-80-86673-
11-0. 
98 pozn. Takto bylo usuzováno z publikace Historia Franciscana. Ačkoli na webových stránkách 
Sekulárního františkánského řádu (http://www.sfr.cz/stranky/poutnik_detail.aspx?id=66) je týraný 
spolubratr nazýván „Bělohlávek“. 
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s dr. Suchomelem, vyplynulo tak z jeho výpovědi.99 (Dr. František Suchomel byl 

provinciálem řádu redemptoristů.100) 

 

5. 2. Život v ilegalitě 

Od útěku se otec Bárta musel skrývat, neboť bylo na jeho osobu vydáno celostátní 

pátrání, ve kterém se uvádí podezření, že je tajným biskupem.101 Na vypůjčené motorce 

od zachránce odcestoval do Kadaně, kde musel zařídit nějaké záležitosti, cestou se 

stavil v klášteře u Panny Marie Sněžné v Praze a potkal tam kněze, kterého naštěstí 

neznal. V Kadani ho přivítala rodina terciářů. Když zjistil, že si jejich dcera vzala 

zástupce velitele v politických otázkách, tak se na druhý den vrátil do Prahy. Zde 

navštívil bývalého zaměstnance prezidentské kanceláře poválečného demokratického 

Československa, který měl styky. Od něho získal potřebné informace a kontakt na 

kroměřížského kněze.102 Když se začala stahovat mračna nad Československem, získal 

Jan v roce 1949 od biskupa Štěpána Trochty jmenování vikářem s mimořádnými 

pravomocemi a bylo mu svěřeno náboženské hnutí mezi laiky.103 Stalo se tak ještě 

v Kadani. Těchto pravomocí využil, když svátost biřmování udělil stovce mladých lidí 

v Bratislavě, kam ho pozval Vlado Jukl. Na svátek svatého Štěpána se ocitl 

v Krkonoších na Benecku u Fajstvarů, kde dával duchovní cvičení okolní mládeži104. 

Ukrýval se u sester v Příbrami, v Bohosudově, u boromejek v Praze, u přátel v Praze, v 

Brně, v Olomouci a v Bratislavě.105 Odvážným kouskem a výsměchem StB bylo jeho 

protirežimní kázání v olomouckém kostele, naštěstí policii tehdy unikl106.  

                                                 
99 Srov. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 20. 
ISBN neuvedeno. 
100 Srov. Sekulární františkánský řád. Vzpomínky Inocence Kubíčka – 9. Želiv po útěku Bárty a Maráška. 
[23.3.2013] http://www.sfr.cz/stranky/poutnik_detail.aspx?id=66.  
101 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Vyšetřovací spisy centrála, arch. č. V-691 MV, č.j. 
7224/2032-51. Návrh na zatčení Josefa Bárty od velitele 3. oddělní veliteli StB. 16.4.1951.  
102 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Umlčený zvon. 5. vyd. Praha: Řád, 2007, s. 78-82. ISBN 978-80-86673-
11-0. 
103 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 7. ISBN neuvedeno. 
104 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 19. ISBN neuvedeno. 
105 Srov. VLČEK, Vojtěch. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964. 
1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004, s. 180. ISBN 80-726-6179-5. 
106 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 20. ISBN neuvedeno. 
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Vzhledem k tomu, že informace o jeho pobytu v této době se trochu různí, pořadí 

míst jeho úkrytu mohlo být ve skutečnosti trochu jiné, ale v zásadě se literatura shoduje. 

Je známo, že pracoval hodně s mladými lidmi, zajišťoval pro ně literaturu, sloužil 

bohoslužby, zpovídal, vedl exercicie. Tajně se setkával se svými kolegy z řad kléru a se 

svými mladými spolubratry v Klíčově. Aby se mohl volně pohybovat, potřeboval 

doklady. Opatřil si nejdříve falešný průkaz studenta Univerzity Karlovy a později získal 

i padělaný občanský průkaz.107 Oba doklady byly vystaveny na jméno MUDr. Novák. 

Z těchto důvodů s sebou vozil lékařský kufřík a potřeby k celebrování měl ukryté 

v krabičce po holení108. Průkaz totožnosti získal údajně od západního agenta, který byl 

ve skutečnosti členem StB, jenž  mapoval jeho práci a snažil se ho zmanipulovat pro 

získávání politických a hospodářských zpráv. Jan tuto činnost odmítl.109  

 

6. Zatčení 
Informace o jeho zatčení se různí. Podle knihy Cesta františkánského kněze Jana 

Bárty byl zatčen 15. 4. 1951 v rychlíku z Brna do Prahy s počínající chřipkou110. 

V Umlčeném zvonu je návštěva Brna ještě spojena se zkoušením jedné studentky 

teologie.111 V publikaci Rozsvítil jsem lampu se zatčení mělo konat v jedné brněnské 

restauraci na schůzce se studenty za přítomnosti tajného agenta, který mu opatřil falešný 

občanský průkaz; datum zatčení zde není uvedeno.112 

Ve skutečnosti Velitelství StB podává dne 16. 4. 1951 dodatečný návrh na zatčení 

Josefa Bárty, který byl zadržen 11. 4. 1951 ve vlaku na cestě do Prahy. Jako důvod byl 

uveden útěk z internačního tábora a život v ilegalitě, dále to, že cestuje po celé 

republice, pořádá exercicie, rekolekce a věnuje se mládeži v různých kroužcích. Tím by 

                                                 
107 Srov. VLČEK, Vojtěch. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964. 
1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004, s. 180-181. ISBN 80-726-6179-5. 
108 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 19-20. ISBN neuvedeno. 
109 Srov. VLČEK, Vojtěch. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964. 
1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004, s. 181. ISBN 80-726-6179-5. 
110 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 20. ISBN neuvedeno. 
111 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Umlčený zvon. 5. vyd. Praha: Řád, 2007, s. 89-92. ISBN 978-80-86673-
11-0. 
112 Srov. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 27. 
ISBN neuvedeno. 
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měl, za pomoci čtyř spolupracovníků, z nichž jeden je Josef Marášek, rozvracet tehdejší 

zřízení.113 Rozkaz k zatčení byl vydán s datem 11. 4. 1951.114 

 

7. Politický vývoj v poválečném Československu 
Těmto skutečnostem předcházely události dlouhodobějšího vývoje. Jako kdyby 

nestačily perzekuce, které postihly církevní činitele za druhé světové války, kdy bylo 

122 našich duchovních drženo v koncentračních táborech. V důsledku nacistické zvůle 

zemřelo 76 českých katolických duchovních, z toho minimálně 23 řeholníků. Nejhorší 

následky války pocítili dominikáni, jezuité, benediktýni z pražských Emauz, milosrdní 

bratři a premonstráti z Nové Říše. Působení Řádu milosrdných bratří v Československu 

bylo z důvodu podpory odboje nacisty znemožněno a mnozí z nich byli umučeni ve 

fašistických soustřeďovacích táborech.115 

Lze se dočíst, že i Jan Bárta byl nucen přerušit noviciát a odejít na práci do 

Německa, a nebyl sám. Mezi ty, kteří museli opustit františkánský řád a pracovat pro 

Hitlerovu Říši, patřili i např. Serafín Petr Tříska, František Xaver Věnceslav Straka, 

Leopold Dominik Kuchař, Jan od Kříže Antonín Podlaha, Rafael Karel Písař, Rufin Jan 

Hrůza a Ludvík Antonín Spurný, který byl dokonce vězněn v koncentračních táborech 

Buchenwald a Dachau. Nicolas Antonín Šus byl poslán do Zásmuk, kam byli odvlečeni 

nepohodlní řeholníci.116  

Ačkoliv období od konce druhé světové války do nástupu totalitní moci můžeme 

považovat za dobu poválečné obnovy řeholních komunit a relativně klidných vztahů 

mezi státem a katolickou církví, lze přesto pozorovat případy napadání a osočování 

řeholníků a kněží.  

                                                 
113 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Vyšetřovací spisy centrála, arch. č. V-691 MV, č.j. 
7224/2032-51. Návrh na zatčení Josefa Bárty od velitele 3. oddělní veliteli StB. 16.4.1951.  
114 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Vyšetřovací spisy centrála, arch. č. V-691 MV. Rozkaz 
k zatčení Jana Baptisty Bárty. 11.4.1951 Praha. 
115 Srov. VLČEK, Vojtěch. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964. 
1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004, str. 21-22. ISBN 80-726-6179-5. 
116 Srov. BENEŠ, Petr Regalát, BUŇATOVÁ, Marie, DERNOVŠKOVÁ, Jana, KAŠPAR, Jan, 
KŘEČKOVÁ, Jitka, NOVÁKOVÁ, Barbora, HRUBEŠ, Martin, ed. Historia Franciscana. Katalog 
výstavy pořádané ke 400. výročí příchodu bratří františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze 
(1604-2004). 1.vyd. Praha: Provincie bratří františkánů, 2004, s. 103. ISBN neuvedeno. 
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První násilnosti se projevily na řeholnících německého původu. Na šonovské faře 

byli dne 24. 8. 1945 zavražděni broumovští benediktini německé národnosti – P. Alban 

Praus a P. Ansagar Schmitt. 

Dalším terčem útoku byli cisterciáci z Vyššího Brodu pomáhající odsunovaným 

Němcům, za což si vysloužili nenávistný postoj místního Národního výboru. 

Naprosto paradoxním případem byl cisterciácký opat Tecelin Josef Jaksch známý 

jako antifašista vězněný gestapem, který před jistou smrtí zachránil desítky obyvatel 

z Předklášteří a jeho okolí. Přesto v říjnu 1946 nezabránil zabavení majetku svého řádu. 

On i jeho spolubratři byli rovněž obviněni ze spojení s odsunovanými Němci ale také 

za německé kázání při bohoslužbách. Další polehčující skutečnosti dokazující válečné 

útrapy mnichů byly nedostačující. Jednalo se především o vyhnání řeholníků z 

cisterciáckého kláštera uskutečněné v roce 1941, přičemž šest bylo vykázáno 

do Německa a jeden z nich jako protinacista zemřel v Dachau.  

Po válce byli vyhnáni, odsunuti a obviněni z ukrývání řádových cenností rovněž 

cisterciáci z Oseku. Vyšetřováni za pokus o převezení klášterního pokladu do Bavorska 

byli opat broumovského benediktinského kláštera P. Hubert Förber a jeho řeholní 

kolega P. Bedřich Mach. Oba museli odejít do Německa.117  

Nabízí se otázka, proč členové poúnorové politické moci, místo aby vnímali válečné 

útrapy duchovních jako obětování se ideálům křesťanství a kladli je za vzor 

představující morální elitu, učinili pravý opak. Nejenže neodsoudili toto bezpráví války 

i s jeho neblahými dozvuky po roce 1945, ale často v něm pokračovali, někdy i mnohem 

drsnějším způsobem.  

Zásadní událostí pro další vývoj v poválečném Československu bylo prohlášení 

sovětského ideologa Andreje Ždanova, že je katolická církev významným spojencem 

USA a světového imperialismu. Stalo se tak v Szklarské Porebě v září 1947 na setkání 

komunistických stran. Komunistům zde bylo dáno najevo, aby se ujali parlamentní moci 

a zlikvidovali opozici. Reakcí bylo rozbití největšího politického rivala – Demokratické 

strany na Slovensku a sledování církevních hodnostářů.118 

Nutno dodat, že ke složitým politicko-církevním vztahům na Slovensku, přispěl 

pravděpodobně proces s rozporuplným katolickým knězem, bývalým slovenským 

                                                 
117 Srov. VLČEK, Vojtěch. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964. 
1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004, s 23-26. ISBN 80-726-6179-5. 
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prezidentem odsouzeným na smrt dr. Josefem Tisem, a s jeho ministry Alexanderem 

Machem a  Ferdinandem Ďurčanským. Tohoto se s předstihem v rozhovoru s trnavským 

biskupem Buzalkou dne 8. 9. 1939 obával Pius XII. Po vyhlášení slovenské autonomie 

v říjnu 1938 se Tiso stal předsedou slovenské vlády a později prezidentem. Papež se 

domníval, že s tehdejší Tisovou politikou národního socialismu bude spojována církev, 

což se později potvrdilo. Prezident se mimo jiné stal svými ústupky k Hitlerovým 

požadavkům spoluzodpovědným za represe vůči Židům, které se pak snažil zmírnit 

záchranou několika tisíců příslušníků tohoto národa.119 

Také známá Kolakovičova aféra zinscenovaná StB, která chorvatského kněze a 

antifašistu - profesora P. Tomislava Kolakoviče Poglajena - obviňuje ze spolupráce 

s polofašistickou organizací Hlinkova mládež, mohla přispět k nenávisti vůči církvi. 

Zmíněný duchovní byl členem řádu jezuitů. V roce 1943 uprchl před gestapem 

z Chorvatska na Slovensko, kde vedl různé křesťanské skupiny. Předvídal osvobození 

ze strany Sovětského svazu, přičemž věřil, že válka změní postoje jeho vládnoucích 

činitelů k náboženství. Své názory prezentoval veřejně. Po válce se pokusil neúspěšně 

jednat s představiteli komunistů v Sovětském svazu. Poté byl ve štvavém letáku obviněn 

z protisovětského působení. Musel čelit spiknutí a vyšetřovací vazbě, kde byl shledán 

nevinným. Naštěstí v době, kdy by mohl být tento kněz nespravedlivě odsouzen, působil 

již od roku 1946 mimo Československo.120 

První obvinění nebo pronásledovaní čeští duchovní z politických důvodů, kteří 

údajně jednali proti komunistům politickou debatou s dětmi v hodinách náboženství a 

kázáním o výchově, byli piarista P. Zdeněk Vojtěch Poláček, kaplan ze Strážnice, a 

redemptorista P. Josef Jelen z Plzně. Další byla skupina pražských dominikánů v čele se 

Silvestrem Braitem, Metodějem Habáňem a Reginaldem Dacíkem, kteří se veřejně 

vyjadřovali k nábožensko-politickým otázkám tehdejší doby. Všichni jmenovaní nebyli 

před únorem 1948 trestně stíhaní, avšak v 50. letech je odsouzení neminulo.  

Od března 1948 probíhalo rok jednání mezi církvemi a představiteli státu. Katolickou 

církev zastupovali biskupové v čele s pražským arcibiskupem Josefem Beranem a 

později s litoměřickým biskupem Štěpánem Trochtou. Církev toto jednání ukončila po 

                                                 
119 Srov. VAŠKO, Václav. Dům na skále/1. Církev zkoušená. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2004, s. 29-41. ISBN 80-7192-891-7. 
120 Srov. VAŠKO, Václav. Neumlčená: kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce 
I. díl. 1. vyd. Praha: Zvon, 1990, s. 96-102. ISBN 80-7113-035-4. 
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objevení odposlouchávacího zařízení na biskupské konferenci. Stalo se tak 21. 3. 1949 

ve starém Smokovci. Následně Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

dne 29. 4. 1949 vyhlásil novou církevní politiku, která měla ovládnout církev za pomoci 

„pokrokových“ kleriků s kladným vztahem k tehdejšímu zřízení a narušit tak její 

sounáležitost s papežem. Konečným řešením měla být ateistická společnost. Prvním 

pokusem o roztříštění katolické církve mělo být prorežimní hnutí věřících označované 

„Katolická akce“. Reakcí biskupů bylo vydání pastýřského listu dne 15. 6. 1949 na tajné 

biskupské konferenci. Věřící se s ním měli prostřednictvím svých duchovních seznámit 

o Božím Těle 19. 6. 1949.121 

7. 1. Pastýřský list  

Pastýřský list obsahoval obavy biskupů z politické situace, která ohrožuje jednotu 

církve. Nástupci apoštolů vyjadřují hořkost nad neúspěšným jednáním mezi církví a 

státem, přičemž vina za tento nezdar je mnohými svalována na jejich osoby. Informují 

své věřící, že oboustranná dohoda zmíněných stran není možná, i když jim nadále na 

vzájemné domluvě záleží, ovšem s podmínkou spravedlnosti. Uvádí předpoklady pro 

zabezpečení náboženské svobody, kterými byly: uznání pravomocí papeže jako hlavy 

církve, uznání pravomocí biskupů, respektování práva rodičů na křesťanskou výuku a 

výchovu jejich dětí ve škole i mimo školní zařízení a uznání rodiny dle křesťanských 

zásad jakožto i shromažďování věřících ve sdruženích a organizacích. K tomu je třeba 

církevního školství, výchovných a charitativních ústavů, kulturních a dobročinných 

institucí, svobodného tisku a neomezeného přístupu ke společenskému a kulturnímu 

životu. Též jsou nutné finanční prostředky a hmotné zabezpečení těchto institucí a 

ústavů. To vše církev měla, ale bylo jí to odebráno. Dále jsou v pastýřském listu postupy 

státu ještě podrobněji rozebrány. Jsou zde vyjádřeny postoje biskupů k takzvané 

„Katolické akci“, která je činností rozkolnou a každá účast či spolupráce na ní musí být 

stíhaná církevními tresty. Iniciátoři a svolavatelé této akce byli vyloučeni z církve dle 

církevního práva. Vyskytli se i kněží, jejichž podpisu bylo zneužito, většinou byli 

oklamáni nebo jednali pod nátlakem. Biskupové varují před výše zmíněnou akcí a před 

tzv. „Katolickými novinami“, dále dávají najevo svou vůli dohodnout se se zástupci 

státu, přejí si ale opravdovou svobodnou dohodu, ne však podřízenost. Následně byly 
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uvedeny podmínky k dohodě se státem. Na závěr jsou věřící vyzýváni k modlitbě, 

jednotě a věrnosti v dobách zkoušky. Dále biskupové s ostatními členy konference 

žehnají svým věřícím. Poté následuje ještě dovětek pro duchovní, kteří mají list přečíst a 

nenechat se zastrašit. Úmyslné opomenutí tohoto závazku by bylo stíháno církevním 

postihem.  

V litoměřické diecézi byli kněží svoláni do místní katedrály, všichni se zavázali 

k věrnosti biskupovi Trochtovi a každý obdržel tři výtisky pastýřského listu. 

Funkcionáři národních výborů obcházeli fary s tvrzením, že arcibiskup Josef Beran 

čtení listu odvolal. Jen třetina kněží jej veřejně přečetla v kostele. Pokud se někdo 

odvážil ještě vlastního komentáře, byl uvězněn. To byl i případ spolubratra Jana 

Baptisty Bárty a Aleše Zlámala z kadaňského kláštera122. 

 

7. 2. Církevní zákon 

 

Dalším proticírkevním krokem bylo dne 14. 10. 1949 schválení církevního zákona, 

který umožnil zřízení Státního úřadu pro věci církevní a jeho poboček v čele 

s církevními tajemníky a také dosazení zmocněnců do konzistoří. Dle nového zákona se 

kněží stali státními zaměstnanci, závislými na platu ze státní kasy. K přiznání platu bylo 

nutné udělení tzv. státního souhlasu.123  

Biskupové se tomuto bezpráví marně bránili. Vláda episkopům odpověděla 

jednotlivě v dopise. V písemnosti hájí svoje stanoviska a odsuzuje obavy biskupů, 

osočila je z odpírání občanské poslušnosti, z protizákonného jednání a odmítla ohrožení 

náboženské svobody a omezení práv církve.124  

Ačkoli byli českoslovenští nástupci apoštolů pod stálým dohledem policie, StB jim 

umožnila setkání, aby odposlechem zjistila jejich počínání. Biskupové se shodli na dvou 

důležitých sděleních.  

První bylo určeno kněžím, kterým vyjadřují díky za statečnost a zároveň varují před 

slabošskými duchovními, již slouží státu. Varují před „Katolickou akcí“, dále před 

                                                 
122 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 7-19. ISBN neuvedeno. 
123 Srov. VLČEK, Vojtěch. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964. 
1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004, str. 33. ISBN 80-726-6179-5. 
124 Srov. VAŠKO, Václav. Dům na skále/2. Církev bojující. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
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údajnými katolickými tiskovinami, před ustanoveními, které nejsou v souladu s Boží 

vůlí a před službou z moci státních úřadů. 

Druhý dopis byl určen vládě, kdy se biskupové brání proti obvinění, že by se 

dopustili protizákonného jednání tím, když se zřekli občanské poslušnosti. Dále se brání 

útokům na náboženskou svobodu u nás, vměšování státních úřadů do církevních 

záležitostí a chodu církve a z porušování zákonů vůči ní. Tento dokument byl podepsán 

všemi episkopy i ordináři, kromě arcibiskupa Berana, který odmítl s vládou 

komunikovat. 

7. 3. Represe proti církvi 

Následně se rozšířily represe proti duchovním i laikům, omezovala se činnost církví 

a vznikaly rozsáhlé monstrprocesy.125 Otřesným případem se dne 28. 1. 1950 stalo 

zatčení číhošťského faráře Josefa Toufara v souvislosti s tamním domnělým zázrakem 

nastraženým StB. Páter Toufar měl údajně učinit nadpřirozený jev na objednávku 

Vatikánu. Dne 25. 2. 1950 číhošťský kněz podlehl drsným vyšetřovacím praktikám StB 

a zemřel.126 

V dubnu 1950 byly zrušeny všechny mužské kláštery, jejichž 2376 členů se rázem 

ocitlo v internaci. Na podzim téhož roku zastihl i třetinu řeholnic stejný postih. Byli 

odsuzováni a vězněni členové kléru a věřící lid. V monstrprocesech byli souzeni 

jednotlivci i celé skupiny. Odsouzení a internace neminula církevní představitele, 

významné činitele a vysoké hodnostáře včetně biskupů. Po neúspěchu s „Katolickou 

akcí“ přišli představitelé režimu v červnu 1950 s podobným hnutím prorežimních 

„vlasteneckých“ kněží. Na místa episkopů byli dosazeni zmínění „vlastenečtí“ kněží a 

biskupské úřady zůstaly neobsazeny, jejich pravomoci převzali generální vikáři z řad 

„pokrokových“ kněží. Jejich konference se uskutečnila na Velehradě v době od 4. do 

6. 7. 1950. Zúčastnilo se jí 450 kněží z Československa. Reakcí byla žádost několika 

biskupů v čele s arcibiskupem olomouckým Josefem Matochou a biskupem Štěpánem 

Trochtou o obnovení jednání se zástupci státu. Ta umožnila šesti z nich s tvrdými 

omezeními a tajným dohledem StB zastávat biskupský úřad. Po stagnaci 

„vlasteneckých“ kněží komunisté dne 21. 6. 1951 přišli s organizací „Mírového hnutí 
                                                 

125Srov. VAŠKO, Václav. Dům na skále/2. Církev bojující. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
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katolického duchovenstva“, předsedou se stal ministr zdravotnictví P. Josef Plojhar. 

Mnozí kněží se stali členy nedobrovolně. Po roce 1952 se začala omezovat výuka 

náboženství. Situace se změnila, když zemřel Josif Vissarionovič Stalin. V roce 1953 

přišla první amnestie. Východní Německo a Československo zasáhla vlna demonstrací a 

Maďarsko vnitrostranický konflikt. Byl pozastaven plán zrušit a rozpustit řeholní 

společenství a došlo ke zmírnění izolace biskupů. Dále se zrušily jednotky PTP, 

internační a pracovní tábory. V roce 1956 biskupové volali po návratu arcibiskupa 

Josefa Berana. Řeholníci se začali tajně scházet, navazovali kontakty v zahraničí a tajně 

vyučovali teologii a náboženství. V roce 1960 byla propuštěna řada duchovních v 

důsledku vyhlášené amnestie, což bylo pouze demonstrací zdánlivého zmírnění 

politické situace.127 

Žel po uvolnění a řadě dalších změn nastala v letech 1960 až 1963 nová rozsáhlá 

akce pronásledování a věznění. Vlna „realizovaná v první třetině 60. let naprosto 

vyvrací mýtus o umírněnosti socialistického zřízení v Československu a 

„báječných“ šedesátých letech.“128 Uskutečnila se série procesů s laiky, se členy kléru a 

nejvíce s řeholníky. Ve věznicích se tehdy nacházelo 134 duchovních. V období od roku 

1963 až do roku 1968 byli kněží zadržováni z politických důvodů jen zřídka.129 

Později postupné uvolňování a snahy o reformy v první polovině roku 1968 vyústily 

v období označované „Pražské jaro“. Naše země se tehdy mohla „nadechnout“ jen 

krátce. Přesto se i během této krátké etapy podařilo nahradit vedoucího Sekretariátu pro 

věci církevní Karla Hrůzu vstřícnější Erikou Kadlecovou, ale pouze na rok a několik 

měsíců, poté se vrátil Karel Hrůza. Ministerstvo kultury bylo svěřeno Miroslavu 

Galuškovi po Karlu Hoffmannovi a v polovině roku 1969 se stal ministrem Miroslav 

Brůžek. Bývalí političtí vězni, křesťané a z toho i několik biskupů, se hlásili o svá práva 

v oblasti křesťanského života. Kromě Josefa Berana se nástupci apoštolů vrátili do 

svých úřadů a v mnohých oblastech se obnovila činnost církve. Došlo i k obnovení 

řeckokatolické církve, v roce 1950 nedobrovolně připojené k pravoslaví. Mimo jiné 

ženská řeholní společenství mohla dočasně přijímat nové členky. U mužských řádů se 

                                                 
127 Srov. VLČEK, Vojtěch. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964. 
1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004, str. 33-39. ISBN 80-726-6179-5. 
128 Cit. VLČEK, Vojtěch. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964. 1. 
vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004, str. 42. ISBN 80-726-6179-5. 
129 Srov. VLČEK, Vojtěch. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964. 
1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004, str. 42. ISBN 80-726-6179-5. 



 

36 

tato obnova nestihla uskutečnit. Bylo zrušeno Mírové hnutí katolického duchovenstva, 

posty církevních tajemníků ale zůstaly a vznikla organizace Dílo koncilové obnovy, 

která čerpala ze závěrů II. vatikánského koncilu, jenž proběhl v letech 1962-1965. Za 

Československou delegaci se ho mohli zúčastnit pouze František Tomášek a Josef 

Beran, slovenští biskupové Eduard Nécsey a Ambróz Lazík, děkan teologické fakulty 

v Litoměřicích Jan Merell a několikačlenný doprovod kapitulních vikářů. V čele Díla 

koncilové obnovy stál František Tomášek, žel vytčený cíl sjednotit jednotlivé snahy o 

změny v duchu koncilu byly marné. 130 Po osudném dni 21. 8. 1968, kdy 

Československo napadla vojska Varšavské smlouvy, která byla vedena Sovětským 

svazem, jehož představitelé nechtěli připustit započaté reformy v naší zemi, nastalo 

období tzv. normalizace. Jednání se Svatým stolcem se po srpnu v roce 1968 začala 

oddalovat, teprve když naděje Pražského jara byly „zmrazeny“, bylo umožněno v roce 

1970, 1971, 1972, 1974 a 1976 setkání naší delegace pod vedením Aloise Tichého se 

zmocněnci Svatého stolce v čele s arcibiskupem Agostinem Casarolim. Jednání se 

týkala činnosti kněžské emigrace a obsazování biskupských úřadů a tajně vysvěcených 

episkopů. Mimo jiné bylo zveřejněno, že Štěpán Trochta byl v roce 1969 tajně 

jmenován kardinálem. Mezitím bylo Mírové hnutí katolického duchovenstva nahrazeno 

Sdružením katolických duchovních Pacem in terris. Během pontifikátu Pavla VI. se 

uskutečnilo vysvěcení čtyř nových biskupů, z toho žel minimálně dvou členů Sdružení 

katolických duchovních, jmenování Františka Tomáška kardinálem a pražským 

arcibiskupem, sjednocení hranic diecézí se státními, které se nepodařilo vyřešit během 

první republiky, a dále vznik nové církevní provincie na Slovensku.  

Volbou papeže Jana Pavla II., pocházejícího ze země východního bloku, se státní 

aparát začal obávat jeho vlivu. Dokumenty a encykliky Jana Pavla II. byly u nás 

cenzurovány. Vatikán měl v úmyslu zrušit Sdružení katolických duchovních. Stát začal 

ustupovat požadavkům církve a kardinál František Tomášek a biskup Július Gábriš 

vystupovali jistěji. Demonstrací víry se stala v roce 1985 pouť na Velehradě, kde nebyla 

na výročí úmrtí svatého Metoděje státem povolena návštěva Jana Pavla II. Účastnilo se 

přes 100 000 věřících. Činnost podzemní církve se prohlubovala. V naší zemi bylo 

údajně 23 tajných biskupů 113 kněží a stovky laiků. Zástupci Vatikánu již nebyli 

ochotni přistupovat na kompromisy. V roce 1987 soukromí zemědělec Augustin 
                                                 

130 Srov. BALÍK, Stanislav. Katolická církev v Československu 1945-1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2007, s. 44-47. ISBN 978-80-7325-130-7. 
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Navrátil inicioval petiční akci, již předem nahlásil státním úřadům, podepsalo ji přes 

600 000 věřících. Obsahovala požadavky na náboženskou svobodu a také uznání práv 

církve. V letech 1988-1989 vyústilo jednáním mezí církví a státem  k vysvěcení nových 

biskupů. Tehdy se již schylovalo k nové etapě v dějinách církve v Československu, 

kterou v Římě započalo 12. 11. 1989 svatořečení Anežky České. Záhy se 

dne 17. 11. 1989 rozpoutaly demonstrace, jež vyvrcholily politickým obratem, který 

přinesl náboženskou svobodu.131 

 

8. Vyšetřovací vazba 
Od kapitoly věnované politické situaci je třeba se vrátit k osobě Jana Bárty. Jak již 

bylo uvedeno, byl v dubnu 1951 zatčen. Jan Bárta se rázem ocitl ve vyšetřovací vazbě 

v Ruzyni. Samotka trvala dlouhých 16 měsíců132, během kterých byl Jan padesátkrát 

vyslýchán. Žádostí o ponechání ve vazbě bylo více a důvody se stále stupňovaly. 

Nejdříve byla příčinou rozsáhlost případu, který postupem času nabývá celostátního 

významu, a nakonec je podezřelý považován za organizátora velmi nebezpečné 

protistátní činnosti.133 

V malé cele se nesmělo sedět, aby tlak na vězně byl co nejúčinnější, obvinění museli 

stále chodit. Kukátkem ve dveřích je dozorci pozorovali a okénkem dostávali jídlo. 

Zkušenosti ze skautu přišly vhod, Morseovou abecedou Jan povzbuzoval duchovními 

cvičeními Vladka Jukla ze sousední cely. Připomínal mu, že trpí pro Krista. Ve vazbě 

také posloužil poslední svátostí smíření jednomu Slovákovi (jméno spoluvězně ve studii 

Karla Dachovského není uvedeno), který bojoval proti komunismu a byl odsouzen na 

smrt. 

Při prvním výslechu, když se ho vyšetřovatel zeptal, proč měl falešný průkaz 

totožnosti, Jana nenapadlo nic lepšího, než říci, že Lenin měl tři pasy, a odvetou mu 

bylo, že přišel o přední chrup. Zažil i týden bez stravy. Poté dostal bochník, přejedl se a 

                                                 
131 Srov. BALÍK, Stanislav. Katolická církev v Československu 1945-1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2007, s. 49-62. ISBN 978-80-7325-130-7. 
132 Srov. VLČEK, Vojtěch. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964. 
1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004, s. 181. ISBN 80-726-6179-5. 
133 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Vyšetřovací spisy centrála, arch. č. V-691 MV. Důvody 
k prodloužení vazby, žádosti od str. 22 (151) s datem 1.8.1951 do str. 30 (165) s datem 25.6.1952. 
Velitelství StB Státní prokuratuře v Praze. Praha. 
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měl bolesti břicha. 134Kruté noční výslechy způsobily, že podepsal i to, co neudělal. 

Ačkoliv se věnoval pouze náboženským činnostem, svým podpisem stvrdil, že je špion 

Vatikánu a rozvracel socialistické zřízení. Z protokolu o výpovědi ze dne 14. 7. 1952 je 

patrné přiznání, že páchal protistátní činnost směřující ke zničení lidově-

demokratického zřízení, a to před internací i po útěku z ní. Jak již bylo řečeno, ví se, že 

jmenovaný kněz se sice netajil jistým odporem k tehdejšímu politickému dění v naší 

republice, avšak hlavní činnost soustředil na mravní výchovu mládeže v náboženském 

duchu. Na otázku, v čem spočívala jeho protistátní činnost, odpovídá, že organizoval 

ilegální skupiny katolické mládeže, kterou vychovával pod rouškou náboženství, to vše 

za podpory arcibiskupa Berana. Dále doznává, že byl ve styku s agentem pracujícím pro 

zahraniční špionáž, který mu obstaral padělaný průkaz totožnosti.135 Jak bylo výše 

uvedeno, tento agent byl na jeho osobu nasazen StB. Na otázku, jaký záměr otec Bárta 

sledoval touto činností s mládeží, odpovídá, že zakládal protizákonné skupiny dělnické 

mládeže, aby je mohl vést v duchu politiky Vatikánu a poslušnosti k hierarchii. Chtěl 

tím docílit, aby se mládež postavila tehdejšímu zřízení, a dosáhnout tak politického 

zvratu. Vše za souhlasu pátera Otto Mádra. Na otázku, zda měl souhlas od arcibiskupa 

Berana, vyslýchaný odpovídá, že svolení obdržel v roce 1949 nepřímo přes pátera 

Mádra, a to přímo k rozvratnické protistátní činnosti mezi dělnickou mládeží. Dále 

uvádí, že se sešel s Mílou Zemanovou, také obviněnou, která se podílela na ilegální 

práci s mládeží společně s  knězem Svatoplukem Schütznerem. Prostřednictvím této 

obviněné se seznámil s dalšími osobami z pozdějšího procesu, které jsou uvedeny 

jmenovitě. Následuje otázka vyšetřovatele: „To ovšem není všechno z Vaší protistátní 

činnosti?“136 Obviněný odpověděl, že už v internaci v Želivě prováděl rozvratnickou 

činnost mezi spolubratry. Vyzýval je k oddanosti vůči vysokým církevním činitelům a 

Vatikánu s tím, že tehdejší politické zřízení se neudrží. Doznává, že na svůj útěk 

z internace se připravoval a pořídil seznam duchovních, kteří byli propuštěni s tím, že 

po úniku z kláštera v Želivu mezi ně šířil své tiskoviny proti režimu. Při svých úkrytech 

v klášterech na farách nabádal řádové sestry a duchovní pastýře proti politice státu, aby 

                                                 
134 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 20. ISBN neuvedeno. 
135 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Vyšetřovací spisy centrála, arch. č. V-691 MV. Protokol o 
výpovědi Jana Josefa Bárty na Krajském velitelství StB v Praze, označený č. 33 (167) a č. 34 (168). 
14.7.1952 Praha. 
136 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Vyšetřovací spisy centrála, arch. č. V-691 MV. Protokol o 
výpovědi Jana Josefa Bárty na Krajském velitelství StB v Praze, označený č. 35 (169). 14.7.1952 Praha. 
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se účastnili protistátní činnosti a pomohli uspíšit obrat. K této činnosti potřeboval 

padělaný občanský průkaz, který mu opatřil páter Václav Razík z Brna. Současně si 

Josef Bárta upravil svůj studentský průkaz na jméno Václav Novák, neboť občanský 

průkaz požadoval s tímto jménem. Václav Razík mu také sjednal schůzku se svým 

bratrem Mečislavem. Následuje otázka vyšetřovatele: „O čem jste jednali s Mečislavem 

Razíkem na ilegální schůzce?“ 137Tázaný odpovídá, že se věnovali pastorální práci a až 

dojde k převratu, rozčlení se organizace mládeže na vysokoškoláky, středoškoláky a 

pracující, a domluvili se na rozvratnické spolupráci a další schůzce, kde si vyzvedne 

padělaný průkaz totožnosti. Vyšetřovaný byl opět tázán na informace o kontaktech 

s bratry Razíkovými. Josef Bárta vypovídá, že v Brně začátkem roku 1951 navštívil 

Václava Razíka, kdy od něho získal občanský průkaz na jméno Václav Novák. Byl 

seznámen se studentem Josefen Šoltézem, díky němuž se seznámil s Olgou Stavělovou, 

která se podílela na získání padělaného občanského průkazu otce Bárty. Olga Stavělová 

ho seznámila se zahraničním špionem, jenž mu opatřil průkaz totožnosti.138 Oním 

agentem byl Josef Macháček, který později 17. 9. 1963 v podstatě zopakoval výroky 

žaloby pro případ Bárta a spol. Vypověděl, že otec Bárta se mu přiznal, že je tajný 

biskup šířící ilegální tiskoviny Vatikánu, že pracuje proti státu a k tomuto účelu zakládá 

i nelegální kroužky mládeže. Ze zprávy vyplývá, že byl i silně zaujatý proti Olze 

Stavělové a její dceři.139 Ten se také spolu s otcem Bártou dohodl na opatření 

občanského průkazu i pro spolubratra Maráška. Mezitím byl Josef Bárta zatčen. Dále je 

dotazován na ilegální styky, kdy uvádí opět několik osob, se kterými byl v kontaktu a 

společně s nimi zorganizoval schůzku v Krkonoších na Štěpánské chatě. Josef Bárta tam 

uskutečnil čtyři projevy k přítomným. Věnoval se údajně urychlení státního převratu a 

získávání dalších osob do skupin. Další schůzka byla o Velikonocích. V březnu 1951 

hovořil s páterem Mádrem a měl v úmyslu jej ukrýt společně s páterem Maráškem před 

zatčením. Na otázku, kde vyslýchaný získával peníze, odpověděl, že od řádových sester, 

zejména od představené pražských boromejek Bohumily, celková částka byla kolem 

40 000 Kč. Na závěr se vyšetřovatel ptá, co otce Bártu přimělo k protistátní činnosti. 

                                                 
137 Cit. Archiv bezpečnostních složek. fond: Vyšetřovací spisy centrála, arch. č. V-691 MV. Protokol o 
výpovědi Jana Josefa Bárty na Krajském velitelství StB v Praze, označený č. 36 (170). 14.7.1952 Praha. 
138 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Vyšetřovací spisy centrála, arch. č. V-691 MV. Protokol o 
výpovědi Jana Josefa Bárty na Krajském velitelství StB v Praze, označený od č. 33 (167) s datem 
14.6.1952 do č. 38 (172). 14.7.1952 Praha. 
139 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: A8/1 inspekce Ministerstva vnitra, inventární č. 1092. 
Zpráva Josefa Macháčka. 17.9.1963 Brno. 
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Podezřelý odpovídá: „… můj nepřátelský postoj k lidově demokratickému zřízení. 

Usiloval jsem o jeho zničení a bylo mně při tom jedno, s kým pracuji. Přál jsem si, aby 

dnešní zřízení bylo svrženo a nastolen takový řád, ve kterém by se posice vysoké 

církevní hierarchie znovu upevnila a tím i pozice Vatikánu. Mám-li to konkretizovat, 

přál jsem si, aby se poměry změnily tak, jako byly za prvé republiky.“140. 

Když se soud blížil, dostával Jan lepší stravu. Soud proběhl na Pankráci 

1. 11. 1952.141 Pár měsíců před hlavním líčením vážil 65 kilogramů a měřil 

170 centimetrů, jak vyplývá z přijímací listiny, mimo jiné je zde uvedeno, že byl kuřák, 

modrooký s hnědými vlasy, a popsány nemoci, které prodělal včetně tuberkulózy a 

zlomenin žeber a klíční kosti.142 Byl souzen ve skupině, původní počet čítal pět členů a 

skončil na 31. Většinu spoluobviněných viděl Jan Baptista prvně v životě.143 

Na základě výpovědí jednotlivých podezřelých Státní prokuratura v Praze, kterou 

zastupoval dr. Mykiska, dne 3. 10. 1952 vyhotovila žalobu v rozsahu deseti stran proti 

30 obviněným. Jsou zde vylíčeni jako agenti Vatikánu, kteří chtějí rozvrátit tehdejší 

lidově demokratické zřízení s pomocí amerických imperialistů. Náboženská činnost 

v kroužcích pro mládež, které se obžalovaní věnují, je zde nazývaná rozvratnou.  

V protokolu nelze přehlédnout často se objevující výraz Vatikán, který v řeči žalobce 

pravděpodobně představuje nejvyšší vedení katolické církve. Je to vcelku pochopitelné, 

neboť svoboda náboženského vyznání byla zaručena ústavou, tudíž nemohla být 

napadena přímo církev.  

Vatikán je zde nastíněn tak, že jeho činnost připomíná dnešní teroristické organizace 

světového významu. Jsou tu popsány špionážní a velezrádné sítě, které byly orientovány 

na americkou centrálu. V žalobě je obviněný Josef Bárta popsán jako vatikánský agent, 

který organizoval kroužky podle modelu Křesťanské dělnické mládeže.  

Jeho činnost byla přerušena násilným přepadením klášterů v roce 1950, která byla 

popsána jako možnost, jež byla dána mnichům věnovat se opravdové řeholní činnosti. 

Součástí obvinění je organizování činnosti mládežnických kroužků, opatřování 

                                                 
140 Cit. Archiv bezpečnostních složek. fond: Vyšetřovací spisy centrála, arch. č. V-691 MV. Protokol o 
výpovědi Jana Josefa Bárty na Krajském velitelství StB v Praze, označený č. 38 (172). 14.7.1952 Praha. 
141 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 20. ISBN neuvedeno. 
142 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, karton 2, č.j. 6TsI 84/1952. Přijímací list 
s dotazníkem do věznice Mírov. 16.8.1953 Mírov. 
143 Srov. VLČEK, Vojtěch. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964. 
1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004, s. 181. ISBN 80-726-6179-5. 
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špionážních zpráv, štvaní osob nábožensky založených a spolupráce s ostatními 

obviněnými. Obviněný po celou dobu údajné trestné činnosti vystupoval pod padělaným 

občanským průkazem. Spis obsahuje dvacet sedm doznání viny, včetně Josefa Bárty. 

Závěrem žalobce státní prokuratury shrnuje odhalenou, tzv. trestnou činnost 

jmenovaných a viní je z pokusu o zničení a rozvrácení tehdejšího lidově 

demokratického zřízení. Spis končí obviněním z trestného činu velezrady podle 

§ 78 odst. 1 c odst. 2 a/ Trestního zákona.144 

Pro potřeby soudního líčení byl vytvořen znalecký posudek v rozsahu patnácti stran, 

jehož cílem bylo posouzení činnosti obviněných. Při čtení se nelze ubránit dojmu velké 

nenávisti ze strany propagandy a jejího prosazování nezvyklé ideologie. Lze se jen 

domnívat, co vedlo autora posudku k takovým závěrům. Z dnešního pohledu se dá 

konstatovat, že často působí spíše směšně, ale tehdy se nejednalo o legraci. Situace byla 

o to vážnější, že autor své myšlenky mínil vážně. Expertíza je z velké části věnována 

očernění Vatikánu, který zde představuje nejvyšší vedení církve.145 

Nutno dodat, že v období vyšetřování obviněného se Státní soud dotazoval, zdali 

Josef Bárta nespáchal trestný čin v podmínce od 29. 10. 1949. V obou případech je 

listina označena datem 11. 10. 1951. Jedna je určena Velitelství StB v Praze 146 a druhá 

Velitelství národní bezpečnosti v Kadani147 Z velitelství Národní bezpečnosti v Kadani 

19. 10. 1951 přichází zpráva, že Josef Bárta se v Kadani již nezdržuje a uprchl 

2. 9. 1950 z centralizačního tábora v Želivu.148 Útěk františkánského kněze z Želiva a 

jeho duchovní působení přispělo k zápornému usnesení Státního soudu v Praze. Na 

návrh státního prokurátora tribunál 3. 10. 1958 došel k závěru, že Josef Bárta nesplnil 

podmínky milosti.149 

                                                 
144 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Vyšetřovací spisy centrála, arch. č. V-691 MV. Žaloba 
Státnímu soudu v Praze proti 30 obviněným (včetně Josefa Bárty), označený č. 1 (52) – 14. 
145 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Vyšetřovací spisy centrála, arch. č. V-691 MV. Znalecký 
posudek proti Josefu Bártovi a spol., označeno od č. 37 (1) do č. 51 (15). 31.10.1952 Praha. 
146 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, karton 2, č.j.1562/49-vyš. Žádost o vyšetření a 
sdělení ve věci spáchání trestného činu Josefa Bárty po 29.10.1949, Praha. 11.10.1951 Praha. 
147 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, karton 2, č.j.1562/49-vyš. Žádost o vyšetření a 
sdělení ve věci spáchání trestného činu Josefa Bárty po 29.10.1949, Kadaň. 11.10.1951 Praha. 
148 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, karton 2, č.j. 3413/51. Zpráva z SNB – Velitelství 
stanice Kadaň o pohybu Josefa Bárty v letech 1949-1950 zaslaná Velitelství stanice v Humpolci. 
9.10.1951 Kadaň. 
149 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2, označeno č.1562/49. Protokol – 
rozhodnutí o usnesení a odůvodnění, že Josef Bárta se neosvědčil ve zkušební lhůtě. 3.10.1952 Praha. 
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9. Hlavní líčení 
Hlavní líčení bylo neveřejné a probíhalo ve dnech 28. 10. - 1. 11. 1952 u Státního 

soudu v Praze za přítomnosti předsedy senátu dr. Jaroslava Nováka a soudců dr. 

Vladimíra Siegla, dr. Jana Chvojky, npor. Františka Doušky a Anny Součkové. Za státní 

prokuraturu se líčení zúčastnil dr. Karel Čížek. Mezi obžalovanými byli kněží Jiří 

Holub, Josef Soukup, Josef Zvěřina; farář Jan Valášek; farář – děkan František 

Kulhánek; kostelník Jiří Kotulán; studenti Anna Gubová, Vladimír Karásek, Jiřina 

Krejčíková, Václav Lacina, Josef Ondok, Jaroslav Řihák, Olga Stavělová mladší, Josef 

Šoltés, Miroslav Tomek, Josefa Zemanová; prodavačka Olga Stavělová starší; 

ošetřovatelky Marie Cyprisová, Terezie Procházková; úřednice Jana Velíková; kreslířka 

Věra Běhalová; sociální pracovnice Marie Jadrná; strojník Josef Kerhart; ak. mal. Marie 

Vašková; profesorka Elana Pellerová; laborantka Františka Rybenská; švadlena Božena 

Kratochvílová; kooperátor Bohumil Němčinský a ing. dr. Oldřich Holaň, asistent 

techniky. Převládali mladí lidé od 20 – 30 let. Všem obžalovaným byli státem přiděleni 

obhájci. Pro Josefa Bártu, Josefa Zvěřinu, Josefa Ondoka, Vladimíra Karáska a 

Jaroslava Řiháka byl stanoven dr. Panýr. Ve své výpovědi před soudem se obviněný 

Josef Bárta vyjadřuje k obžalobě: „Chápu, že jsem vinen z velezrady, podle svědomí 

jsem však dělal to, co jsem musel dělat, vnitřně se necítím vinen. Snad jsem porušil 

zákony. Ze soustřeďovacího tábora v Želivě jsem prchl 3. dubna 1950. Chtěl jsem 

pracovati ilegálně jako kněz z toho důvodu, abych šířil a upevňoval víru. Když jsem 

utíkal ze soustřeďovacího tábora, nemyslel jsem, ani jsem netušil, že budu pracovat 

v kroužcích. Organizoval jsem kroužky katolické mládeže. Pokud já jsem v těchto 

kroužcích pracoval, snažil jsem se šířiti jedině víru. Neorganizoval jsem kroužky 

k nějaké protistátní činnosti.“150 

Nelze si nevšimnout pozoruhodného údaje ve výpovědi obviněného Josefa Bárty, 

který datum 3. 4. 1950 spojuje se svým útěkem ze Želiva. Vzhledem ke skutečnosti, že 

do noci ze 13. na 14. 4. 1950, kdy byli přepadeni řeholníci, se Josef Bárta nacházel 

v klášteře u Panny Marie Sněžné, je tento časový záznam zcela nesmyslný. Samozřejmě 

je třeba vzít v úvahu, že svou roli mohla sehrát určitá nervozita, tudíž by mohlo jít i o 

důsledek plynoucí z dlouhodobějšího vyčerpání způsobeného zaznamenaným týráním 
                                                 

150 Cit. Archiv bezpečnostních složek. fond: Vyšetřovací spisy centrála, arch. č. V-691 MV. Protokol o 
hlavním líčení z období 28.10. - 1.11.1952 proti 32 obviněným (včetně Josefa Bárty), Státní soud v Praze, 
označeno č. 59(1) – 60(2). Praha. 
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vyslýchaných. Záhadou ovšem zůstává, že nikdo ze soudního tribunálu v daný okamžik 

neopravil datum v jeho výpovědi, i když zřejmě později tento časový údaj v textu někdo 

označil. Je tedy možné usuzovat, že si vyjádření obžalovaných k rozsudku momentálně 

nikdo nevšímal, neboť fakta zřejmě nikoho nezajímala. 

Z rozsudku „Bárta a spol.“ vyplývá, že Josef Bárta si byl vědom své viny z velezrady 

a porušení zákonů, zároveň ale dodal, že jednal podle svého svědomí a vnitřně se necítil 

vinen. Přiznával, že je přívržencem Vatikánu, neuznával tehdejší zřízení a jeho zákony. 

Jeho údajnou vinou vedoucí k rozsudku 20 let nepodmíněně byla hlavně organizovaná 

práce s mládeží (dokonce dělnickou) a se studenty, ovšem dle zápisu se vymlouval, že 

mládežnické kroužky měly nábožensko-mravní poslání. Ve skutečnosti měly vést dle 

rozsudku k rozvratu lidově demokratické republiky. Byl nařčen, že se stal 

organizátorem ilegálních skupin se souhlasem vysokého církevního hodnostáře. Stýkal 

se se zahraniční špionáží, od které získal falešné osobní doklady. Udržoval styky 

s Ottou Mádrem, Miladou Zemanovou, Svatoplukem Schütnerem, Jiřím Holubem, 

Františkou Rybenskou a Boženou Kratochvílovou, kteří pracovali proti státnímu zřízení. 

Jan měl být vedoucím rozvracečské skupiny. Byl přesvědčen, že zřízení lidově 

demokratické republiky dlouho nevydrží. Před zatčením zařizoval úkryt pro Ottu 

Mádra. Bylo mu přičteno, že v Kadani přečetl štvavý pastýřský list. Trest 20 let 

nepodmíněně se pohyboval v horní hranici a byl považován za přiměřený.151 Mezi 

obviněnými byl i dr. Josef Zvěřina, který tehdy prohlásil, že se bude stydět, jestli 

dostane méně let než otec Bárta. Stydět se rozhodně nemusel, poněvadž byl odsouzen 

na 22 let odnětí svobody. 

 

10. Útrapy ve vězení 
 

Počet i pořadí věznic, kde pobýval františkánský kněz Jan Bárta, se různí. O období 

od 29. 9. 1953 do 13. 4. 1966 existují záznamy týkající se umístění Josefa Bárty 

v jednotlivých věznicích, které jsou uvedeny v jeho osobním spise. Přesto nelze 

vyloučit, že i v těchto listinách může určitá dokumentace chybět. 

 

                                                 
151 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 1, č.j. 6TsI 84/52. Rozsudek jménem 
republiky v kauze Josef Bárta a spol. 28.10. – 1.11.1952, označeno od č. 802 (15) do č. 806 (18). Praha. 
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Záznamy 
změn   Poznámka   Přemístění   Poznámka 

Věznice Od  Do   Věznice Od  Do   

        Ostrov   29.9.1953   

        Pardubice   30.6.1954   

Ostrov 1.7.1954             

Praha 2 12.3.1956     Praha 2 12.9.1956 5.10.1956 U výslechu 

Praha 2 5.10.1956 6.10.1956 U výslechu         

        Praha 2       

        Mírov 5.10.1956 17.7.1959   

Brno č.1 17.7.1959     Brno 17.7.1959 27.7.1959 Nemocnice 

Mírov 27.7.1959     Mírov 27.7.1959 12.9.1960   

Valdice 14.9.1960     Valdice 15.9.1960     

              

Korekce (od 
10.11.1961 - 
13.11.1961) 

              
Korekce (od 6.5.1962 - 
10.5.1962) 

              
Korekce (od 16.5.1962 
- 23.5.1962) 

    13.4.1966           

Tabulka č. 1 - Záznamy a změny o umístění Josefa Bárty v jednotlivých věznicích 
pořízené ze záznamů v Národním archivu v Praze.152 153 

Literární díla Cesta františkánského kněze Jana Bárty, sepsaného Karlem 

Dachovským, a Rozsvítil jsem lampu autorky Antonie Hofmanové  se ohledně pořadí 

věznic rozcházejí mezi sebou a rovněž se ani jeden z autorů neshoduje s archivními 

záznamy. Jedná se především o období 50. let, kdy značná část dokumentace chybí. 

V obou zmíněných literárních dílech se nenacházejí data jednotlivých pobytů ve 

vězeních. Od roku 1960, kdy byl otec Bárta umístěn v nápravném zařízení ve Valdicích, 

se jednotlivé zdroje informací shodují, Karel Dachovský pouze nepřesně uvádí, že Jan 

Bárta zde byl umístěn poslední čtyři roky, tedy od roku 1962.154 

V díle Rozsvítil jsem lampu od autorky Antonie Hofmanové je prvním uvedeným 

žalářem Jana Bárty věznice Mírov.155 Existují dokumenty, které potvrzují, že tento 

odsouzený byl skutečně v počátcích svého trestu v  letech 1952 – 1953 vězněn ve 

                                                 
152 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. č. j. 6TsI 84/52. Osobní spis – přemístění 
a zaměstnání ve věznici. 
153 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. č. j. 6TsI 84/52. Změny v úmístění vězně 
a jiné záznamy. 
154 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 24. ISBN neuvedeno. 
155 Srov. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 30. 
ISBN neuvedeno. 
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zmíněném nápravném zařízení, ovšem bez sdělení přesnějších dat.156) Takže lze tuto 

informaci považovat za věrohodnou. Jan Bárta se na Mírově údajně setkal s pražským 

kvardiánem Stanislavem Juříkem, kterého před tím naposledy spatřil v klášteře u Panny 

Marie Sněžné při osudném přepadení řeholníků v noci ze 13. – 14. 4. 1950. V tomto 

severomoravském vězení odsouzení vyráběli drobné spotřební zboží. Byly uplatňovány 

značné nároky na plnění velmi vysokých pracovních norem, jinak hrozily sankce. 

Druhou věznicí, již autorka Antonie Hofmanová zmiňuje ve svém díle, je Jáchymov, 

konkrétně tábor C Vykmanov. 157 Skutečnost, že by mohl být Josef Bárta uvězněn 

v Ostrově na Jáchymovsku, potvrzuje i jeho osobní dokumentace. Jedná se o období, 

kdy není znám jeho počátek, ale konečný datum pobytu v Ostrově je 29. 9. 1953.158 

Karel Dachovský ve své studii potvrzuje jako druhé nápravné zařízení Jana Bárty 

rovněž Jáchymovsko, konkrétně tábor L, nazvaný snad podle počátečního písmene 

slova likvidace. Otec Bárta se zde ocitl ve vybrané společnosti 140 kněží a 

120 politických vězňů. Uranová ruda pro Sovětský svaz ze šestnácti pracovních táborů 

se sem svážela k mletí a barelování.159 Byli zde dozorci, ale i civilní zaměstnanci, kteří 

se vyznačovali primitivními názory či nekultivovaným písemným projevem. 

Náčelníkem zde byl řezník příjmením Šlachtecký. Platilo tu pravidlo o odstupňovaném 

množství stravy podle výkonů. Kdo dosahoval 120%, měl dostat dva kusy masa, kněží 

tuto normu splňovali, ale dozorci je okrádali. Jan se vzbouřil a nabádal ostatní 

k nedodržování norem, také se mu nelíbilo nošení jednoho pracovního oděvu, 

používaného i v noci, kvůli ozáření. Byl potrestán a přeložen na Slavkovsko do tábora 

Svatopluk se zákazem Jáchymova.160 

Záznam o věznici v Horním Slavkově se v archiváliích vůbec nevyskytuje. Přesto lze 

považovat tento údaj za věrohodný, neboť se informace o tomto nápravném zařízení, 

                                                 
156 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2, č. j. 67/64. Vyjádření Ministerstva vnitra 
k hodnocení pracovní morálky Josefa Bárty věznici Valdice. 10.11.1964 Valdice. 
157 Srov. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 32. 
ISBN neuvedeno. 
158 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. č.j. 6TsI 84/52. Osobní spis – přemístění 
a zaměstnání ve věznici. 
159 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 21. ISBN neuvedeno.  
160 Srov. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 32-
33. ISBN neuvedeno. 
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včetně toho, že jde v pořadí o třetí vězení Jana Bárty, téměř shodují se studií Karla 

Dachovského.161 

Na Slavkovsku se mělo vybudovat sídliště. Pracoval tu jeden stavbyvedoucí, 

civilista, původně cestář, který se těšil přízni vězňů, pravděpodobně se jmenoval Otakar 

Pavlíček. Otec Bárta byl do Horního Slavkova přeložen s františkánem Rudolfem 

Grancem, který zůstal ve výrobě, a Jan se uplatnil v jeho kanceláři. Odsouzenec, strojní 

omítkář, Jiří, původní profesí stavitel, ho doporučil. Příjmení spoluvězně Jiřího není 

uvedeno. Ve vedlejší výrobně obrubníků a dlaždic pracoval syn bývalého předsedy 

vlády Antonín Švehla a dr. Viktor Mátl, zástupce starosty Prahy. Jiří také vypomáhal v 

kanceláři a požádal Jana Bártu o bohoslužbu pro vězně s tím, že práci za něj dodělají. 

Sklenička od léků posloužila jako kalich, hrozinky z kantýny se nechaly zkvasit ve víno 

a použít při mši, rohlíky se použily jako hostie. Slovo Boží, konkrétně Janovo 

evangelium, zajistil literární vědec dr. Myslivec. Tyto věci potřebné k bohoslužbě vězni 

ukrývali do stolu vedoucího, nějaké knihy jim opatřoval také sám Otakar Pavlíček. 

Když byl otec Jan Baptista přistižen s částí Písma svatého, tvrdil, že drží kresby 

Mikoláše Alše, ale dozorci se nenechali oklamat a Slovo Boží zabavili. Přestože 

prohlédli zbytek kanceláře, nevšimli si, že z Písma svatého zbyly na stole ještě Knihy 

proroků.162 

Otec Bárta zde pro spoluvězně přednášel morální a pastorální teologii. Vedl také spor 

s jehovisty zavřenými za odmítnutí vojenské služby. Podrobnosti jejich pře nejsou 

známy. Na konec je rozsoudilo šest právníků ve prospěch františkána.163 

Jednou odvezli spoluvězně Jiřího s několika dalšími trestanci pryč. Medikovi 

Ladislavu Mrázovi se s ostatními odsouzenými podařilo vyfotit vězeňský tábor. 

Civilisté dostali dokumentaci na západ, která vyšla ve švýcarském tisku, popsaná jako 

fotografie z tábora smrti. Jiří se na tomto odvážném činu také podílel. Vše se muselo 

změnit, odsouzení byli rychle přemístěni. Jan také putoval do příbramských dolů. 

V Příbrami svého rodáka poznávali civilní zaměstnanci a nosili mu zprávy od rodičů, 

také plány na opravu kostela Panny Marie Sněžné, které měl prohlédnout a 

                                                 
161 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 21. ISBN neuvedeno. 
162 Srov. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 33-
34. ISBN neuvedeno. 
163 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 22. ISBN neuvedeno. 
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zkontrolovat. Ve svém rodišti strávil necelý rok.164 165 Zápis o přeložení vězně Bárty do 

Příbrami v osobním spise dle tabulky č. 1 chybí. Ale existuje písemný záznam z věznice 

Ostrov, který dokazuje, že Josef Bárta se ve dnech 4. – 9. 7. 1955 zúčastnil hromadné 

stávky a hladovky v nápravném útvaru Příbram.166 

Mezi věznicemi v Horním Slavkově a v Příbrami by se tedy podle výše uvedené 

tabulky musel ještě jednou znovu ocitnout v Jáchymově a podle vyrozumění o 

přemístění vězně i v Leopoldově.167 Skutečností je, že v Národním archivu se vyskytuje 

protokol o osobní prohlídce s datem 12.6.1954, kdy Josef Bárta měl pobývat ve věznici 

Leopoldov.168 Po příjezdu do slovenského vězení odvážný rodák z Příbrami vyfasoval 

vězeňskou uniformu a mohl se dokonce i umýt a oholit. Byl umístěn do tábora L.169 

Dlužno dodat, že s nástupem totalitní moci se Leopoldov stal jednou z věznic 

s nejkrutějšími poměry a s otřesnými hygienickými podmínkami. Nelidským 

zacházením zde řada vězňů zahynula. „Nově příchozí zde byli vítáni: „Nepřijeli jste 

sem proto, abyste si zde odpykávali trest, ale přijeli jste proto, abyste zde zdechli.“170 

Vězeňská společnost se skládala ze slovenského ministra vnitra z let 1939–1944 

Alexandera Macha, generála Jana Syrového, z budoucího prezidenta Českolslovenské 

socialistické republiky Gustava Husáka, politiků Eduarda Goldstükera a Arnošta 

Londona a z řady dalších politických vězňů, jakými byli například novináři, spisovatelé, 

protifašističtí odbojáři, duchovní a mnozí další. Otec Bárta, jak jinak, i ve vězení kázal, 

zpovídal a křtil, než jeho počínání někdo udal a byl přeložen do Jáchymova se zákazem 

Leopoldova.  

Karel Dachovský uvádí Leopoldov jako první vězení Jana Bárty.171 Antonie 

Hofmanová zmiňuje Leopoldov těsně před Mírovem 172 - což oboje neodpovídá 

                                                 
164 Srov. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 35-
36. ISBN neuvedeno. 
165 pozn. Tyto informace jsou opět potvrzeny v díle Karla Dachovského Cesta františkánského kněze Jana 
Bárty na str. 22-23. 
166 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Záznam o účasti Josefa Bárty na 
hromadné stávce a hladovce vězňů 4.-9.7.1955 v Příbrami. Správa MV Jáchymov. 13.7.1955 Ostrov. 
167 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 1. č.j. 6TsI 84/52. Vyrozumění o přemístění 
vězně Josefa Bárty. 10.6.1954 Leopoldov.  
168 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Protokol o osobní prohlídce Josefa Bárty 
ve vazbě v Pardubicích. 12.6.1954 Pardubice. 
169 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 21. ISBN neuvedeno. 
170 Političtí vězni.cz. Věznice Leopoldov. (ml). [23.3.2013] (2013) http://www.politictivezni.cz/veznice-
leopoldov.html. 
171 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 21. ISBN neuvedeno. 
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archivním záznamům, neboť věznice Leopoldov dne 10. 6. 1954 vydává vězně Josefa 

Bártu do útvaru v Pardubicích, kde se zdržel několik dní, viz. tabulka č.1. 

Poté putoval do Jáchymova, tentokrát do  tábora C, jenž se nacházel vedle tábora L. 

Zde se také shledal s Jiřím.173 Využil tu svého kněžského povolání, hlavně 

v nemocničním oddělení. Jiří se zde léčil s poraněním lokte způsobeným při výslechu 

StB v souvislosti s fotografiemi, jež vyšly ve švýcarském tisku. Jan trpěl střevními 

potížemi, a tak se oba sešli na nemocničním pokoji. Jelikož otec Bárta nebyl sám, kdo 

měl střevní onemocnění, dali vězni na dveře nápis „nebezpečí infekce“ a dozorci je 

neobtěžovali.174 

Zakrátko se františkánský kněz Bárta ocitl opět na několik dní na Pankráci a pak 

v Ruzyni. V poslední jmenované věznici Jiří dal o sobě vědět pomocí motáku, 

informoval otce Bártu o zdejších poměrech. Při prvním setkání po delším čase ho 

radostí objal, dozorci ale řekl, že si Jana s někým spletl. Dále byli s Jiřím přemístěni na 

hrad Mírov.175 I zde se archivní záznamy shodují s oběma výše uvedenými autory – již 

od umístění odsouzeného v nápravném útvaru v Ostrově od 1. 7. 1954 do 12. 3. 1956, 

odkud byl převezen do Prahy, ovšem ve spise je uvedena pouze jedna pražská věznice a 

to s označením č. 2. Od 5. 10. 1956 do 17. 7. 1959 byl ve věznici Mírov, 

viz. tabulka č. 1. 

Na Mírově, jak již bylo výše popsáno, se vyráběly skládací metry a jiné drobné 

užitné předměty denní potřeby. Věznice byla rozdělena na dvě části, v jedné pracovali 

duchovní a ve druhé ostatní odsouzení. Jiří přenášel suroviny a pohyboval se z jedné 

části do druhé, nosil také papírky s vypsanými hříchy vězňů. Jan uděloval rozhřešení a 

posílal zpět pokání. Tělo Páně zabalené do staniolu putovalo v ústech Jiřího. Stalo se, že 

při přepravě svátosti na Jiřího promluvil dozorce, i tak odsouzený hrdina zachoval klid a 

dokázal odpovědět. Otec Bárta psal katecheze pro odsouzené. U odsouzených 

vysokoškolských profesorů složil údajně doktorát z teologie. Dr. Mádr ve vězení 

vydával tajně svůj časopis a dr. Hájek, církevní historik, napsal liturgický kalendář. 

                                                                                                                                               
172 Srov. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 39. 
ISBN neuvedeno. 
173 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 23. ISBN neuvedeno. 
174 Srov. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 36. 
ISBN neuvedeno. 
175 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 23. ISBN neuvedeno. 
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Ve věznicích se objevovaly samozřejmě i nemoci. Bylo možné se zde setkat i 

s tyfem. Jan byl naštěstí ušetřen. Je až k neuvěření, že mezi vězni byli lékaři, kteří 

operovali se skalpely z kuličkových ložisek.  

Karel Dachovský zřejmě pro dokreslení politické situace čerpá ze vzpomínek Jana 

Bárty a líčí příběh mladíků, kteří vtrhli do Archlebova v amerických uniformách s 

tvrzením, že Američané obsadili Československo. Lidé tomu uvěřili a komunisté se 

zbavovali svých členských průkazů. Mladíky trest neminul a skončili tak rovněž na 

Mírově, stejně jako kněží. 176 

Z období, kdy byl příbramský rodák v nápravném zařízení na Mírově se dochoval 

zřejmě zadržený dopis od Růženy Bártové, ze dne 18. nebo 19. 10. 1956. Svému synovi 

sděluje, že očekávala povolenku k návštěvě ve vězení, žel marně. Dále, že Josef 

nedostal dva dopisy, kde mu vypsala dva právníky, pravděpodobně na obnovu soudního 

řízení, nebo na vyřízení žádosti o milost. Vyjadřuje také víru ve spravedlnost a 

povzbuzuje svého uvězněného potomka se slovy: „…přece Vaše osvobození 

přijde.“ Jak je již v současnosti známo, ještě netušila, že se svým milovaným synem se 

na svobodě už nikdy nesetká. Matka ujišťuje svého syna, že jsou s ním všichni ve 

vzpomínkách a stěžuje si, že ministr vnitra neodpověděl na žádnou z jejich „urgencí“.177 

Je pravda, že manželé Bártovi se synem Václavem poslali na jaře roku 1956 dopis 

ministru spravedlnosti, nikoli ministrovi vnitra.178 O písemnostech tohoto a podobného 

obsahu bude ještě řeč v následující kapitole. Dále jsou slova paní Bártové v dopise 

červeně podtržena. Zřejmě je pracovníci, kteří „lustrovali“ korespondenci, shledávali za 

velmi důležitá: „Jen buď mysli statečné, takový stav, trvale není možný, aby tolik tisíc 

lidí bylo zavřeno jen proto, že vyznávají jiné credo! Svoboda myšlení, svoboda 

náboženství – a tak ta dnešní morálka mladých.“ 179Na konci svého psaní líčí osud 

ženy, jež se zabila v autě. Poté se záhy loučí.180 Že svého sourozence ve vězení 

navštěvoval také bratr Václav, dokazuje zápis z věznice Mírov s datem 20. 8. 1958. Při 

                                                 
176 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 23-24. ISBN neuvedeno. 
177 Srov. Archiv bezpečnostních složek. Fond Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Dopis Josefu Bártovi od Růženy Bártové ze dne 1?.10.1956 do věznice. 
178 Srov. Národní archiv Praha. fond Státní soud Praha, kart. 2, označeno č. 069/57.Žádost rodiny Josefa 
Bárty ministru spravedlnosti o obnovení procesu s jejich synem. 3.10.1956 Příbram. 
179 Cit. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Dopis Josefu Bártovi od Růženy Bártové ze dne 1?.10.1956 do věznice. 
180 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Dopis Josefu Bártovi od Růženy Bártové ze dne 1?.10.1956 do věznice. 
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návštěvě tehdy odsouzený nelichotivě hovořil o tehdejším lidově demokratickém zřízení 

se slovy, že raději přijme celý trest, než by se zřekl toho, v co věří. Mluvil o tom, že je 

hodně duchovních zatčeno a že neexistuje svoboda vyznání, a proto ubývá věřících. 

Vyjádřil se s nadějí do budoucna, že musí přijít převrat.181 Měl sice pravdu, ale netušil, 

že to bude trvat přes další tři desetiletí. 

Po Mírově následoval nápravný útvar Valdice. Ve Valdicích se nacházelo oddělení 

přezdívané Vatikán, složené z dvou set kněží a katolických laiků. V prvním patře bydleli 

klerikové ve dvou sálech, kde byly tři lůžka nad sebou. Při vycházkách byli odděleni od 

ostatních vězňů kvůli vlivu, které by na odsouzené mohli vyvíjet.182 Práce tu spočívala 

v broušení přívěsků na křišťálové lustry. V této činnosti otec Bárta vynikal jak 

zručností, tak i organizačně. Zavedl „pásovou výrobu“. Kdo plnil nad normu, vypomohl 

tomu, kdo nestíhal; vládla zde solidarita. Jan hodně pomáhal biskupu Otčenáškovi a 

plánovali budoucnost církve. Též pracoval na novém překladu denní modlitby církve a 

na teologických kurzech, vše spolu probírali. Byl tu i biskup Trochta, ponižovaný 

dozorci tím, že musel odnášet výkaly. „Jednou na něj poštvali vlčáka, ale zvíře ho 

nepokousalo.“183 Nepohodlní vězni, mezi něž patřil i příbramský rodák, tu byli 

pravidelně o velkých církevních svátcích zavíráni do korekcí, jak bude nastíněno 

v nadcházející kapitole.184 

V polovině roku 1961 Josef Bárta poslal moták, který byl ovšem zachycen. Byl určen 

františkánu Josefu Urbanovi. Píše se v něm o mnoha dobrých lidech spojených s církví, 

kteří se nacházejí mimo věznici Valdice, mnozí z nich byli na svobodě.185 Je velmi 

pravděpodobné, že zprávy ze třetího oddělení, kde byl umístěn i otec Urban, pronášel 

lékárník, jak vyplývá ze záznamu o kontaktech kněží s lékárníkem, jméno farmaceuta 

není uvedeno. Zprávy od informátorů se hemží výroky o přednáškách, které vede nebo 

se jich účastní Josef Bárta.186 Otec Bárta byl opravdu velmi činný i ve vězení, 

nedostudované členy řeholních řádů připravoval na vysvěcení, byl označován jako 
                                                 

181 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Úřední záznam o návštěvě Václava Bárty 
ve věznici. 20.8.1958 Mírov. 
182 Srov. Rozhovor s Antonínem Janem od Kříže PODLAHOU. Moravská Třebová 8.1.2011. 
183 Cit. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: Řád, 
1991, s. 24. ISBN neuvedeno. 
184 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 24. ISBN neuvedeno. 
185 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Poznatky z věznice Valdice o odsouzeném Janu Bártovi, označeno č. 11 (1) – 12 (2). 24.7.1961 Valdice. 
186 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Styk kněží s lékárníkem zdejší nemocnice a přednášky na světnici č. 7. 
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mluvčí farářů.187 Také si vystřihoval články z různých tiskovin a pak je komentoval. 

Rovněž se učil ruský jazyk. 188 Rozuměl si s Josefem Zvěřinou a řadou dalších 

duchovních, s nimiž o nedělích diskutoval.189 Na brusírně, kde pracoval, ho 

navštěvovalo mnoho přívrženců, se kterými debatoval, zejména na mladší vězně velmi 

zapůsobil.190 Mimo brusírnu byl schopen diskutovat na chodbě, v umývárně i na 

vycházkách, aby využil každou možnost k debatě.191 Odsouzený Plocek, který byl 

nejdříve s otcem Bártou částečně v názorové rozepři, se později nechal poučovat a 

pozorně mu naslouchal.192 Josef Bárta podle všeho i rád hlasitě ironicky komentoval 

kulturní programy.193 Františkán, původem z Příbrami, byl popsán jako přemrštěný, 

v náboženských otázkách nesmlouvavý, rád své názory šířil mezi nejistě vystupující 

jedince, tak byl vnímán i spolubratry. Mimo tento názor jej informátor pod krycím 

jménem Stanislav vylíčil i jako dobrého, pracovitého a nekonfliktního člověka, jež 

s těmi, kterým věří, vede dlouhé debaty o politice a náboženství.194 Toto částečně 

vyvrací rozporuplná zpráva, kde je Josef Bárta popsaný jako výbušný, prudký, ale 

v následující větě je hned vylíčen jako přizpůsobivý a schopný se ovládat.195 To, že 

uvěznění kněží během roku 1965, předvídali amnestii, bylo zřejmé z více zpráv. Když 

se doslechli, že pan biskup Tomášek byl na audienci u prezidenta, spekulovali o 

amnestii.196 Předzvěst amnestie pro mnohé duchovní nesplnila očekávání. Jak potvrzuje 

jiná zpráva ze dne 12. 5. 1965.197  

                                                 
187 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Rozhodnutí Správy StB v Hradci Králové o ponechání pozorovacího svazku č. 3697, označeno č. 64. 
1966 Hradec Králové. 
188 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Agenturní zpráva do pozorovacího svazku na Josefa Bártu, označeno č. 46. 24.8.1965 Valdice. 
189 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Zpráva o odsouzeném Josefu Bártovi, označeno č. 52. 4.11.1965Valdice. 
190 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Zpráva o Bártovi, označeno č. 56. 24.1.1966 Valdice. 
191 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Zpráva o Bártovi, označeno č. 54. 8.1.1966 Valdice. 
192 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Zpráva o odsouzeném Nykodýmovi a spol., opsáno pro svazek Bárta, označeno č. 57. 8.2.1966 Valdice. 
193 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Farář Bárta zpráva, označeno č. 29. 25.7.1962 Valdice. 
194 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Agenturní zpráva o faráři Bártovi, označeno č. 36 (1) a č. 37 (2). 8.7.1964 Valdice. 
195 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Agenturní zpráva o odsouzeném Josefu Bártovi, označeno č. 39. 16.6.1965 Valdice. 
196 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Zpráva o odsouzených Bártovi a Zvěřinovi, označeno č. 47. 26.9.1965 Valdice. 
197 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Zpráva o odsouzených Bártovi a Zvěřinovi, souhrnný výpis zpráv, označeno č. 44. 7.9.1965 Valdice. 
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Nabízí se úvaha, že nebýt rozhodnutí o zavedení pozorovacího svazku na Josefa 

Bártu s datem 22. 12. 1961198, těžko bychom se dovídali o jeho aktivitách ve vězení. 

Paradoxní ale je, že tyto informace vznikly z výpovědí informátorů, kteří na 

františkánského kněze lidově řečeno „donášeli“, i když se našel jeden (Stanislav), který 

pravděpodobně řekl pravdu a asi nechtěl příbramskému rodákovi uškodit.  

Dále bude řeč o kontaktech s rodinou. Dne 6. 7. 1961 píše Josef Bárta dopis své 

matce, kterou oslovuje: „ Maminko drahá“ a vzpomíná na rodiny svých bratrů. Také 

připomíná datum 17. července, kdy tragicky zahynul jeho bratr Alois. Dále píše: „On 

s tatínkem už došli – my ještě putujeme, někdy nepříliš vesele, ale poctivě.“ 199Poté se 

svěřuje, že od dubna nedostal dopisy od bratrů a že jeho rodině může připadat, že je „ 

zaživa pohřben“. Vzpomíná na babičku a na příbuznou, že mají svátek na sv. Annu. 

Dále doporučuje neteři Janě předčítat knihu „ Duchem a mečem“ jež popisuje historii 

naší země. Poté žádá matku, aby poděkovala Stáňovi, jehož příjmení neuvádí a kterého 

označuje „za dobrého“, s nadějí, že láska ještě žije. Loučí se: „ S políbením Jan“.200 

Další dopis, který otec Bárta píše matce je označen datem 1. 1. 1963, oslovuje ji 

„Moje drahá maminko“ a jeho obsah je spíše povzbudivého charakteru. Matce přeje 

splnění přání, aby se všichni sešli pod jednou střechou, krom těch, kteří jsou v Pánu. 

Připomíná, že nedostal balíček k vánočnímu dopisu. Teprve se zpožděním dostal 

dobroty, jež chválí, připomínají mu vůni domova a vzpomínky na rodinu. Píše, že měl 

krásný život „ …nezaslouženou důvěru a lásku mnohých, rychlý vzlet,…“. 201Připomíná 

také, že dostal i kus těžkostí, aby mohl dozrát, naučit se soucitu a odpuštění. Tímto 

matku povzbuzuje, aby ho nelitovala a byla optimistická. Závěrem posílá požehnání.202 

Tuto korespondenci jeho matka pravděpodobně nikdy nedostala. 

Touto dobou byl otec Bárta již řadu let ve vězení. Není možné se nezmínit, že rodina 

ho navštěvovala, vždy když měla příležitost. Pro oba bratry, kteří už byli ženatí a měli 

vlastní děti, znamenal styk s blízkým příbuzným ve vězení, určité problémy. Další 

                                                 
198 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Rozhodnutí o zavedení pozorovacího svazku na Josefa Bártu, označeno č. 6. 22.12.1961 Valdice. 
199 Cit. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Dopis matce Růženě Bártové z Valdic, označeno č. 25. 16.7.1961 Valdice. 
200 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Dopis matce Růženě Bártové z Valdic, označeno č. 25. 16.7.1961 Valdice. 
201 Cit. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Dopis matce Růženě Bártové z Valdic, označeno č. 30. 1.1.1963 Valdice. 
202 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Dopis matce Růženě Bártové z Valdic, označeno č. 30. 1.1.1963 Valdice. 



 

53 

obětí, kterou bratr Václav podstoupil, kromě vystřídání Josefa v Říši, byly návštěvy u 

svého sourozence v nápravném zařízení. Jako učitel, musel nastoupit do pohraničí, 

poněvadž měl bratra z politických důvodů ve vězení. Tehdy mu Josef nabídl, aby se ho 

Václav zřekl, ten ale odmítl a naopak navštěvoval sourozence ve vězení dál.203 Při jedné 

z návštěv 29. 9. 1961 se Václav svěřil Josefovi, že je nevěrný své manželce. Nelze si 

nevšimnout, že otec Bárta v sobě nezapřel moralistu a podotkl, že když byl na návštěvě 

u dělnické mládeže v táboře YVKA, spal v pokoji, kde se nacházely i ženy, ke kterým 

se choval ctnostně.204 Později se zmíněný bratrův prohřešek, který vyústil v rozvod, stal 

předmětem jejich rodinného i sourozeneckého sporu a léta spolu nekomunikovali.205 

O vztahu Josefa Bárty s bratrem Ladislavem vypovídá dopis psaný 24. 9. 1965, který 

pojednává o rodinných záležitostech, ale i o společenských poměrech současnosti. V 

prvním odstavci je zpochybněn příjem korespondence. Otec Bárta ujišťuje svého bratra, 

že dopisy posílá každé dva týdny podle povolených pravidel. Lituje, že jeho bratr 

nedostal jedno psaní, ve kterém píše o Švejkovi. Dále vyjadřuje úlevu, že jsou všichni v 

pořádku doma, neboť korespondence meškala šest týdnů. 

Poté se dotazuje svého bratra na literární dílo Alexandra Solženicyna Jeden den 

Ivana Denisoviče (kde autor líčí své vlastní útrapy v gulagu na Sibiři). Názor na tuto 

publikaci vyjadřuje otec Bárta slovy: „Prožil, co píše a píše dobře. K té knížce by se 

hodilo motto: Pojď a poslyš ty, kteří prožili veliké strasti, jejich slov je málo, ale 

znamenají mnoho. Opravdu nejen u starověkých, ale i u moderních filozofů by mělo 

platit, že za šťastné je třeba považovat ty, kteří se naučili snášet útrapy, aniž se jimi dali 

udolat.“206 

Své profesní zaměření Jan Bárta jako moralista opět nezapře. Prosí Ladislava, aby 

napsal bratru Václavovi, který opustil svoji ženu a děti a v jehož nápravu doufá. Rovněž 

vyslovuje starost o jeho ženu Anežku a děti. Žádá Ladislava o informace o tom, jak se 

jim daří a co studují. Otec Bárta velmi něžně píše o své neteři Janě a starostlivě poučuje 

svého bratra, jejího otce, o výchově a vzdělávání.  

                                                 
203 Srov. Rozhovor s Evou STRÁSKOU. Kynšperk nad Ohří 20.7.2012. 
204 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Operativních svazků - centrála, arch. č. KR-954453 MV. 
Zpráva o Josefu Bártovi, označeno č. 17. 29.9.1961 a 6.11.1961 Valdice. 
205 Srov. Rozhovor s Evou STRÁSKOU. Kynšperk nad Ohří. 20.7.2012. 
206 Cit. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Osobní dopis Ladislavu Bártovi od Josefa 
Bárty. 24.9.1965 Valdice. 
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Zajímavou úvahu vyslovuje nad mateřstvím své švagrové, kterou zobecňuje. Pro 

„ženu – matku“ by bylo nejlépe rozdělit svůj život do tří etap: „Před mateřstvím,“ kdy 

se má věnovat svému povolání a zajištění existence rodiny. V mateřství má především 

pečovat o děti a domácnost až do doby jejich dospívání. Třetí etapu má završit návratem 

ke svému povolání a tím zdolat nepříjemné pocity spojené s klimakteriem. Dále se dělí 

o radost v souvislosti s projevem Rogera Garaudyho (což byl francouzský filozof) 

původně člen Komunistické strany Francie, který se zabýval myšlenkou existence 

katolicismu v komunistickém zřízení. Bárta zde cituje slova tohoto politika: 

„Budoucnost si neumíme představit bez komunismu, ale ani bez katolicismu: 

budoucnost třeba vytvářet s nimi a nakonec ne proti nim.“207 

Jan Bárta se těší na listopadovou návštěvu Ladislava a případně i neteře Jany, pokud 

ona sama bude souhlasit. Prosí o předání pozdravů neteřím a synovcům od bratra 

Václava a upomíná na návštěvu hřbitova.208 

Nutno podotknout, že Otec Bárta se ve Valdicích, stejně jako v předešlých 

vězeňských zařízeních, setkal s církevní, morální a intelektuální elitou, mohl zde 

přemýšlet o svých budoucích teologických dílech. Koncem roku 1965 byli všichni 

duchovní propuštěni na amnestii. Jen Josef se ještě zdržel půl roku, byl umístěn do cely 

s šestnácti vrahy. Aby měl klid, vyprávěl jim na dobrou noc kovbojské historky, které si 

sám vymyslel. Když poslal žádost o prominutí zbytku trestu, byl 13. 4. 1966 

propuštěn.209 

 

11. Soudní spisy  
 

Vzhledem k tomu, že z doložitelných literárních zdrojů přesuny františkánského 

kněze do jednotlivých věznic nelze s přesností určit, nabízí se z důvodů lepší 

přehlednosti archivní materiály z období odnětí svobody zpracovat v samostatné 

kapitole. 

                                                 
207 Cit. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Osobní dopis Ladislavu Bártovi od Josefa 
Bárty. 24.9.1965 Valdice. 
208 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Osobní dopis Ladislavu Bártovi od Josefa 
Bárty. 24.9.1965 Valdice. 
209 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 25. ISBN neuvedeno. 



 

55 

11. 1. Soudní spisy z období věznění 

 
Jak již bylo uvedeno, k jednomu zamítnutí amnestie došlo už ve vyšetřovací vazbě. 

První doložitelný doklad o rozhodování o možnosti amnestie prezidenta republiky 

z období věznění Josefa Bárty byl označen datem 11. 5. 1955. Krajský prokurátor 

z Karlových Varů se tehdy k prominutí trestu vyjádřil záporně, neboť shledal, že se na 

výše jmenovaného nevztahuje.210 

V roce 1956 Josef Bárta požádal Krajský soud v Praze o povolení obnovy svého 

soudního procesu. Tato listina je označena datem 3. 7. 1956. Jako důvody k revizi 

případu uvádí, že vyšetřovací spisy byly vytvořeny pod fyzickým a psychickým 

nátlakem, skutečnosti byly zkresleny a nebyli vyslyšeni žádaní svědci. Tudíž všechna 

potřebná fakta ani nezazněla. Dalším faktem je, že byl souzen ve skupině 

31 odsouzených, z nichž znal pouze čtyři, a přesto byl považován za jejich vůdce. Také 

vysvětluje svůj útěk z Želiva, jenž nebyl založen na nenávisti k lidově demokratickému 

zřízení, nýbrž na pomoci nemocnému řeholníkovi, který by se v centralizačním táboře 

nemohl léčit. Podotýká, že v Želivu docházelo k bezpráví a k násilí na řeholnících. 

Doznává, že si opatřil falešný občanský průkaz s pomocí Olgy Stavělové, které slíbil 

pomoc při rozšiřování duchovních myšlenek. Finanční prostředky potřebné k obživě byl 

nucen obstarávat u řádových sester a známých, u nichž konal duchovní službu. 

Poskytoval duchovní cvičení osobně nebo alespoň poštou poslal myšlenky k rozjímání. 

Nařčení z ohrožení lidově-demokratického zřízení za pomocí kroužků JOC popírá s tím, 

že u nás propagovat víru po vzoru této dělnicko-křesťanské mládeže nejde. Hovoří 

přibližně o čtyřech setkáních mladých lidí, jež sloužily k upevňování jejich nábožensko-

mravního života. Většina těchto účastníků žila příkladným životem a v práci byla 

vyznamenána. Obsah schůzek ctil morální hodnoty a nebyl proti sociálním 

vymoženostem. Potřebné důkazy je možné doložit.211  

Na tuto žádost navazuje několik úředních dopisům, které vykreslují situaci tehdejší 

justice a rozhodujících institucí, jež si přehazovaly soudní spisy a pravomoci dva roky, 

než dospěly k zápornému závěru. Možné je, že průtahy byly i záměrné. 

                                                 
210 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 1.Záznam o neudělení prezidentské 
amnestie pro Josefa Bártu, příloha ke spisu označená č. 1531. 11.5.1955 Praha. 
211 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 1.Žádost o povolení obnovy procesu 
napsaná Josefem Bártou (v.r.) pro Krajský soud v Praze. 3.7.1956 Praha. 
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Dne 8. 9. 1956 na Krajskou prokuraturu v Praze došla prosba Růženy Bártové o 

informace související s obnovou procesu Josefa Bárty. Dotazuje se, zda žádost jejího 

syna je dostačující na revizi jeho případu, či zda musí tento požadavek vznést ještě 

ona.212 

Dne 5. 10. 1956 dr. Müller ze sekretariátu ministra spravedlnosti posílá stížnost 

Aloise Bárty Krajskému soudu v Praze a prosí o obeznámení ohledně řízení o obnově 

procesu ve věci odsouzeného Josefa Bárty.213 Tato stížnost byla původně určena 

ministru spravedlnosti s datem 3. 10. 1956. Dopis poslal Alois Bárta s manželkou a 

synem Václavem. V listině se dotazují na informace o obnově procesu. Otec Josefa 

Bárty poukazuje na nedostatek průkazních materiálů a na nedostupnost zpráv o průběhu 

soudního jednání. Alois Bárta napadá postup při vyšetřování s argumentem, že syn byl 

vystaven násilí, a tedy byla ovlivněna jeho výpověď a přiznání před soudem. Za důkaz 

považuje synův vyražený přední chrup. V další části písemností prosí o objektivní 

informace o průběhu obnoveného řízení.214  

Následně Krajský soud v Praze 16. 10. 1956 posílá Krajské prokuratuře žádost o 

obnovu procesu s výše popsanou stížností Aloise Bárty na opětovné prošetření případu 

jeho syna.215  

Dne 28. 11. 1956 byl sepsán protokol ve věznici Mírov s odsouzeným Josefem 

Bártou, který obsahoval přibližně stejné informace jako jeho žádost o obnovení procesu 

ze dne 3. 7. 1956. Byly zde uvedeny důvody k jeho uvěznění, které otec Bárta shledává 

za zmanipulované a doznané pod nátlakem, odvolává se na důkazy své neviny. Taktéž 

podotknul, že při vyšetřování přišel následkem fyzického týrání o přední chrup. 

Požaduje přehodnocení trestu, se kterým zásadně nesouhlasí.216  

                                                 
212 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2, č.j. 6T5I 84/52. Žádost Růženy Bártové o 
obnovení procesu pro Josefa Bártu. 8.9.1956 Příbram. 
213 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Stížnost Aloise Bárty ve věci šetření 
případu Josefa Bárty, podaná na sekretariát ministra spravedlnosti, přijatá Krajským soudem v Praze, 
označená č. 20. 5.10.1956 Praze. 
214 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Opis žádosti rodiny Josefa Bárty na 
prošetření postupu při obnově procesu jejich rodinného příslušníka zaslaný ministerstvu spravedlnosti. 
3.10.1956 Příbram. 
215 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Žádost o šetření ve věci odsouzeného 
Josefa Bárty zaslaná na Krajskou prokuraturu v Praze ze sekretariátu ministra spravedlnosti. 16.10.1956 
Praha. 
216 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Protokol sepsaný prokurátorem ve věznici 
Mírov s odsouzeným Josefem Bártou, označeno č. 31. 28.11.1956 Mírov. 
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Následně Krajská prokuratura v Praze dne 2.2.1957 svěřuje případ Josefa Bárty 

Krajskému soudu v Praze.217 Ten 15. 2. 1957 postoupil případ Josefa Bárty a dalších 

odsouzených v tomto procesu Krajskému soudu v Brně, který 2.3.1957 odmítl opětovné 

prošetření kauzy, neboť trestná činnost většiny stíhaných byla spáchána v hlavním 

městě, nikoliv v Brně, i když ti, co požadují revizi, byli souzeni převážně za trestnou 

činnost v Brně.218 Na tuto událost reagoval Nejvyšší soud dne 25. 3. 1957 usnesením, že 

tento případ bude prošetřovat Krajský soud v Brně. Jako důvod zmiňuje účelnost a 

jednotnost při rozhodování v kauze i s přihlédnutím k trestné činnosti, která byla 

obviněnými páchána převážně na území Brna.219 Proti tomuto rozhodnutí podal stížnost 

předseda Nejvyššího soudu k presidiu Nejvyššího soudu, jež uznalo, že nelze ještě 

přesně určit, kde by jednání o obnovení trestního řízení mělo probíhat, a není jasné, 

odkud bude nutno předvolávat svědky. Pokud byl i za těchto okolností případ svěřen 

Krajskému soudu v Brně, byl porušen zákon v ustanovení § 23 trestního zákona.220 

Přesto 24. 5. 1957 zasílá náměstek Nejvyššího soudu Krajskému soudu v Brně spisy 

Josefa Bárty 6 TsI 83/52 spolu s rozhodnutím presidia Nejvyššího soudu.221 Dne 

24. 6. 1958 krajský prokurátor posílá Krajskému soudu v Praze spisy 6 TsI 54/52 a také 

návrh na zamítnutí žádostí několika odsouzených, včetně Josefa Bárty, na obnovení 

jejich případu.222 Mezi tím komise na Mírově pro Krajský soud v Olomouci dne 

4. 12. 1957 učinila závěr, že na případ Josefa Bárty se amnestie prezidenta republiky ze 

dne 1. 12. 1957 nevztahuje.223  

Dne 7. 2. 1958 inspekce Ministerstva vnitra dospěla k závěru, že část odsouzených, 

jež podala návrh na prošetření kauzy Bárta a spol., je v některých případech oprávněná, 

ale pouze ve smyslu zveličení trestné činnosti části odsouzených. V protokolu Josefa 

Bárty je zapsáno, že si obstaral padělaný průkaz totožnosti od agenta ze zahraničí, 

                                                 
217 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Sdělení veznice na Pankráci o případu 
Josefa Bárty. 2.2.1957 Praha. 
218 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Usnesení Krajského soudu v Brně, 
odmítnutí případu Josefa Bárty. 2.3.1957 Brno. 
219 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Usnesení Nejvyššího soudu v Praze o 
svěření případu Josefa Bárty Krajskému soudu v Brně, označeno č. 1 (43) – 3 (44). 23.3.1957 Praha. 
220 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Rozsudek jménem republiky Prezidia 
nejvyššího soudu Krajskému soudu v Brně, označeno č. 1-4. 17.5.1957 Praha. 
221 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Nejvyšší soud v Praze zasílá spisy 
v trestní věci proti Josefu Bártovi Krajskému soudu v Brně, označeno č. 47. 24.5.1957 Praha. 
222 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Krajský prokurátor vrací spisy Josefa 
Bárty Krajskému soudu v Praze, označeno č. 61. 24.7.1958 Praha. 
223 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Rozhodnutí o zmítnutí amnestie pro 
Josefa Bártu. 4.12.1957 Mírov. 
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kterým byl ve skutečnosti pracovník Ministerstva vnitra. Stížnost Josefa Bárty a Jany 

Velíkové na fyzické násilí při výsleších inspekce posoudila jako neoprávněné. Jako 

důvod, který zřejmě považuje za dostačující, uvádí, že si stěžovali pouze oni dva ze 

všech odsouzených v procesu. Dále v případě Josefa Bárty, který se ohradil proti 

vyšetřovacím metodám, kdy mu byly vyraženy přední zuby, se inspekce odvolává na 

svědectví vyšetřovatele, jenž toto tvrzení popírá. Přes uznané chyby je inspekce nadále 

přesvědčena o vině odsouzených. U některých odsouzených, včetně Josefa Bárty, bylo 

doporučeno soudu přehodnotit míru zmíněného zveličení trestné činnosti.224 

Velmi zajímavým dokumentem z 5. 2. 1958 je vyjádření poručíka Jaroslava Antoše, 

jenž potvrzuje, že společně s Richardem Putnou dne 20. 4. 1951 vyslýchali Josefa 

Bártu, přičemž je s podivem, jak podrobně poručík Antoš vylíčil některé skutečnosti 

téměř po sedmi letech od výslechu. Nejenže veškerá obvinění popírá, ale přesně si 

vybavuje stav chrupu vyslýchaného. Vyšetřovaný měl dokonce všechny zuby, 

v opačném případě by tuto skutečnost musel poručík Jaroslav Antoš zapsat do tak zvané 

„daktyloskopické karty“, což se podle něj nestalo.225  

Krajský soud v Praze dne 10. 12. 1958 zamítl návrhy několika odsouzených na revizi 

v případu Josef Bárta a spol. Argumentuje tím, že trestnou činnost odsouzení započali 

sami, jejich výpovědi se zakládají na pravdě a že soud nehodlá výsledky rozsudků 

přezkoumávat a fyzický nátlak na vyslýchané jednoznačně popírá.226 

14. 4. 1960 Krajský soud v Olomouci vydal písemné sdělení, že amnestie prezidenta 

republiky ze dne 9. 5. 1960 se na Josefa Bártu opět nevztahuje.227 21. 6. 1960 Krajský 

soud v Praze toto rozhodnutí potvrdil s odůvodněním, že Josef Bárta pod zástěrkou 

náboženské činnosti usiloval o rozvrat lidově demokratického zřízení.228 1. 7. 1960 z 

věznice Mírov otec Bárta napsal Nejvyššímu soudu odvolání proti výše uvedenému 

rozhodnutí s tím, že v kroužcích katolické mládeže konal výhradně náboženskou 

                                                 
224 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2., č.j. 0167/57. Zpráva inspekce 
ministerstva vnitra o prošetření žádosti o obnovu trestního řízení odsouzeného Josefa Bárty a spol., 
označeno č. 62 (1)-66 (5). 7.2.1958 Praha. 
225 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Vyjádření ke „katolické akci“, označeno 
č. 21 (95). 5.2.1958 Brno. 
226 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Usnesení Krajského soudu v Praze na 
obnovu trestního řízení Josefa Bárty a spol., označeno č. 110. 10.12.1958 Praha. 
227 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Krajskému soudu v Praze zasílá zamítnutí 
amnestie pro Josefa Bártu Krajská komise v Olomouci, označeno č. 1771 a č. 1804. 14.4.1960 Olomouc. 
228 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Usnesení Krajského soudu v Praze o 
zamítnutí amnestie pro Josefa Bártu, zasláno na Mírov. 21.6.1960 Praha. 
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činnost a odmítá nařčení, že by se jednalo o protistátní aktivitu.229 Nejvyšší soud 

4. 10. 1960 neschválil stížnost Josefa Bárty, který se odvolal proti zamítnutí amnestie 

z 9. 5. 1960. Jako důvod uvádí nebezpečnou velezrádnou činnost odsouzeného.230  

Dne 28. 6. 1961 komise ve Valdicích adresuje Ministerstvu spravedlnosti hodnocení 

na Josefa Bártu, které je spíše záporného charakteru. Udává, že odsouzený pracovní 

normy plní s výkyvy, jeho kázeň se zlepšila, ale k práci nemá kladný vztah, jakož i 

rovněž k politickému zřízení naší republiky, proto se snížení jeho trestu 

nedoporučuje.231 Obdobných hodnocení vystavila komise ve Valdicích během let více, 

většinou ale takového charakteru, aby spíše uškodila při případném jednání o propuštění 

výše zmíněného vězně. Je s podivem, že dne 30. 3. 1962 se v posudku komise záporné 

hodnocení nevyskytuje. Naopak odsouzený výkon trestu nenarušuje, pracovní kázeň má 

průměrnou a vystupování dobré. Zpráva je určena Krajskému soudu v Praze. Za zmínku 

stojí pouze poznámka, že odsouzený si dopisuje se svou manželkou. Když se vezme 

v úvahu, ostražité sledování korespondence mezi vězni a jejich blízkými je s podivem, 

že došlo k takovému omylu.232 Nicméně přesto tento justiční orgán téhož roku 

21. 6. 1962 rozhodl, že amnestie prezidenta republiky ze dne 9. 5. 1962 se na osobu 

Josefa Bárty opět nevztahuje.233 

Další dokumentace dokazuje, jakou měli dozorci a potažmo i celé státní zřízení 

obavu z duchovního působení kněžstva na ostatní vězně. Dokresluje tak incident, jenž 

se odehrál o vánočních svátcích roku 1962. Tento materiál posloužil i jako důkaz o 

stavu budov tehdejších nápravných zařízení a rovněž i charakterizuje personální 

obsazení věznice.  

Dne 11. 1. 1963 posílá náčelník vězeňského útvaru ve Valdicích Stanislav Král 

stížnost Josefa Bárty Kanceláři prezidenta republiky, ke které připojuje svůj komentář a 

obhajuje postupy věznice. Uvádí, že ve Valdicích je soustředěno více kněží, v jejichž 

                                                 
229 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Průvodní list ke stížnosti a stížnost Josefa 
Bárty poslaná z věznice Mírov Nejvyššímu soudu v Praze, označena č. 1821-1822. 2.7.1960 Mírov. 
230 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 4. Usnesení Nejvyššího soudu ve věci 
stížnosti Josefa Bárty proti usnesení Krajského soudu v Praze. 4.10.1960 Praha. 
231 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Hodnocení odsouzeného Josefa Bárty 
z věznice ve Valdicích, zasláno ministerstvu spravedlnosti. 28.6.1961 Valdice. 
232 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Hodnocení odsouzeného Josefa Bárty 
z věznice Valdice, zasláno Krajskému soudu v Praze. 30.3.1962 Valdice. 
233 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Usnesení Krajského soudu v Praze ve 
věci zamítnutí amnestie pro Josefa Bártu, č.j. TsI 84/52. 21.7.1962 Praha. 
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středu se nachází čtyři aktivnější duchovní:234 Josef Bárta, Petr Hanus, Petr Ondok a 

František Šilhán.235 Tito působí na zbylé kněze a ostatní odsouzené jako ideoví vůdci. O 

křesťanských svátcích se jejich činnost prohlubuje, a proto měli být pouze odděleni od 

ostatních duchovních, nikoli umístěni do tak zvané izolace s odejmutím výhod, což se 

stalo omylem, neboť ze strany těchto odsouzených k žádným proviněním nedošlo. Když 

si Josef Bárta stěžuje na hygienické podmínky, že mu nebyla umožněna vycházka a že 

mu byl odebrán balíček se sváteční večeří, který dostal později, již se zkaženým 

pokrmem, náčelník vše zdůvodňuje a připouští jisté nedostatky. V zásadě ale vše 

omlouvá tak, že zabraňuje působení duchovních na ostatní trestané. O hygienických 

podmínkách píše tak, jako kdyby byly dostačující, přičemž sám popisuje skutečný stav, 

který v této souvislosti připomíná spíše středověk. Nejsmutnější je, že to zřejmě myslí 

vážně. Závěrem sděluje, že pracovník, který oprávněnost stížnosti zapříčinil, byl 

potrestán.236 Záznam o výpovědi několika dozorců k tomuto případu, kde není uvedené 

datum a kde jsou podpisy nečitelné, ukazuje pracovní morálku zaměstnanců věznice při 

nejmenším jako chaotickou. Dozorci se vymlouvají na nedostatečnou dokumentaci a 

omlouvají nedbale připravené cely s tím, že hygienické podmínky byly dostačující. 

Z výpovědi odsouzeného Františka Šilhána vyplynulo, že splachovací zařízení 

nefungovalo, chyběl přívodový kohoutek i odpadní roura. Závěrem bylo shrnuto 

nedostatečné plnění pracovních povinností dozorců.237 Samotná stížnost Josefa Bárty 

vypovídá o situaci jako o opakované praxi, kterou odsouzený zažil také v předchozím 

roce. Archiv bezpečnostních složek, Na Struze 3, Praha 1, Správa SNB A8-1092, 

Stížnost prezidentu republiky, Opis podání č. j. 101.742/63. 

Dne 15. 5. 1963 Dr. Bednařík z Generální prokuratury sděluje věznici ve Valdicích, 

že prošetřuje stížnost Josefa Bárty, která se týká způsobu vyřizování žádosti o obnovení 

jeho soudního procesu.238 

                                                 
234 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Zpráva kanceláři prezidenta republiky od 
vězeňského útvaru ve Valdicích ohledně stížnosti Josefa Bárty. 11.1.1963 Valdice. 
235 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Rukopis dozorce z rozkazu náčelníka. 
Valdice. 
236 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Zpráva kanceláři prezidenta republiky od 
vězeňského útvaru ve Valdicích ohledně stížnosti Josefa Bárty. 11.1.1963 Valdice. 
237 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Záznam o prošetření stížnosti Josefa 
Bárty, pokračuje dvěma neoznačenými listy. Valdice. 
238 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Vedoucí odboru generální prokuratury 
sděluje Josefu Bártovi, že prošetřuje jeho stížnost. 15.5.1963 Praha. 
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V roce 1963 vypracovala komise ve Valdicích řadu záporných hodnocení na Josefa 

Bártu. Dne 12. 9. 1963 posílá kapitán Stanislav Král posudek na výše jmenovaného 

vězně Ministerstvu vnitra,239 které si jej vyžádalo 4. 10. 1963.240 Obdobná zpráva byla 

odeslána Ministerstvu spravedlnosti 15. 10. 1963.241 Dne 5. 10. 1963 vystavila komise 

věznice ve Valdicích hodnocení, které bylo podobné předchozím, pro Okresní soud 

v Jičíně. Krom neuspokojivé pracovní morálky odsouzeného ve věznicích Ostrov a 

Mírov je ve zprávě popsáno jeho drzé jednání vůči náčelníkovi a také jeho podíl na 

vzpouře uvězněných v roce 1955. V útvaru ve Valdicích byly jeho pracovní výkony 

údajně nestabilní, jsou zde procentuálně vyjádřeny. Později se v zaměstnání zlepšil, což 

komise vnímá tak, že odsouzený činí pouze z vypočítavosti, aby mohl mít za odměnu 

lepší stravu. Propuštění se tedy nedoporučuje, neboť nelze předpokládat nápravu.242 

Obdobný posudek vystavila věznice 20. 12. 1963, přičemž není uvedeno k jakému 

účelu.243  

Mezi těmito jednotlivými posudky vznikl jeden obzvláště záporný pro Ministerstvo 

vnitra z 11. 9. 1963. Odsouzeného popisuje jako agresivního člověka, který dal 

spoluvězni faráři Dítěti facku, jelikož údajně psal milostný dopis kuchařce; také udeřil 

faráře Čongrádyho, neboť jej rušil v rozjímání. Svědku Jehovovi Ješovi vyhrožoval. 

Dále má Josef Bárta vliv zejména na mladé kněze, o době husitské říká, že je to tragedie 

českého národa, zesměšňuje příslušníky, přičemž ve zprávě není uvedeno jaké. Kapitán 

Stanislav Král byl „inteligenčně tak zdatný“, že do hodnocení pro ministerstvo vnitra 

dokonce napsal, že odsouzený „rád hovoří o podnapilých bachařích“, přičemž větu sice 

dále nerozvádí, ale v celkovém kontextu, jde-li o správu věznice, vyznívá toto 

hodnocení přinejmenším podezřele. 244 Zřejmě šlo o běžnou praxi. Pokud se jedná o 

incident se spoluvězněm Jiřím Dítětem, Josef Bárta vypověděl, že ho tento vězeň slovně 

urážel, nazval jej „starým buzerantem“. Otec Bárta Jiřího Dítě nejprve několikrát 

                                                 
239 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Hodnocení odsouzeného Josefa Bárty 
z věznice ve Valdicích. 12.9.1963 Valdice. 
240 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2, č.j. 3430/63. Žádost ministerstva 
spravedlnosti o hodnocení Josefa Bárty věznicí ve Valdicích. 4.10.1963 Praha. 
241 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. č.j.3430/63. Hodnocení odsouzeného 
Josefa Bárty věznicí ve Valdicích pro ministerstvo spravedlnosti. 15.10.1963 Valdice. 
242 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Hodnocení odsouzeného Josefa Bárty 
věznicí ve Valdicích pro Okresní soud Jičín. 5.11.1963 Valdice. 
243 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2.Hodnocení odsouzeného Josefa Bárty 
věznicí ve Valdicích. 20.12.1963 Valdice. 
244 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond A8/1 inspekce MV, i.č. 1092. Posudek věznice ve Valdicích 
na odsouzeného Josefa Bárty pro ministerstvo vnitra. 11.9.1963 Valdice. 
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upozornil, aby se takto nevyjadřoval, a poté ho lehce udeřil. Jiří Dítě mu úder dvakrát či 

třikrát vrátil. 

Situace se zápornými posudky se opakovala i v pozdějších letech. Dne 23. 6. 1964 

komise věznice ve Valdicích sepsala hodnocení na Josefa Bártu k žádosti o jeho 

podmínečné propuštění.245 Zpráva, která byla vystavena ve věznici Praha 3. 11. 1964, se 

o mnoho neliší od předchozích, nicméně je zde podotknuto, že Josef Bárta je nepřítelem 

státního zřízení, a proto se mezi kněžími těší oblibě. Krom toho veškerou budovatelskou 

literaturu ignoruje.246  

Velmi zajímavé, úsměvné a snad i výstižné je Bártovo údajné pojmenování 

politického zřízení v Československu jako „výplod rudého ďábla“. Tak vyplynulo 

z posudku komise ve Valdicích pro Okresní soud v Jičíně dne 27. 6. 1964.247 Přesto 

7. 7. 1964 Ministerstvo spravedlnosti oznamuje věznici, že vede řízení k žádosti o 

milost v případě Josefa Bárty,248 jak také potvrzuje zápis náčelníka útvaru ve Valdicích 

Stanislava Krále ze dne 12. 8. 1964, který posílá stížnost Josefa Bárty Nejvyššímu 

soudu. Odsouzený si stěžuje na hodnocení své osoby podané k žádosti o milost.249 Toto 

opravdu potvrzuje listina ze dne 13. 7. 1964, která byla určena Ministerstvu 

spravedlnosti a obsahovala nelichotivé hodnocení s tvrzením, že odsouzený ve 

věznicích Ostrov a Mírov pracovní normy neplnil, krom jiných obvyklých pasáží, které 

již byly zmíněny v předchozích posudcích.250 Dále v dokumentu ze dne 12. 8. 1964 je 

uvedeno, že Josef Bárta žádal o podmínečné propuštění v listopadu 1963 a v dubnu o 

rok později tuto žádost stáhnul. Později v červnu 1964 podal novou a v srpnu téhož roku 

opět vzal zpět. Náčelník věznice opět připojil záporné hodnocení odsouzeného z 50. let, 

pracovní morálku vyhodnotil kladně, avšak charakteristické rysy františkánského kněze 

popsal opět záporně.251 Následně Ministerstvo spravedlnosti 20. 8. 1964 sděluje věznici 

                                                 
245 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Hodnocení věznice ve Valdicích 
odsouzeného Josefa Bárty k žádosti o jeho podmínečné propuštění. 23.6.1964 Valdice. 
246 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Posudek věznice v Praze na odsouzeného 
Josefa Bártu. 3.11.1964 Praha. 
247 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Hodnocení odsouzeného Josefa Bárty 
věznicí ve Valdicích pro Okresnímu soudu v Jičíně. 27.6.1964 Valdice. 
248 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2, č.j. 234/64. Ministerstvo spravedlnosti 
informuje o žádosti o milost pro Josefa Bártu věznici ve Valdicích. 7.7.1964 Praha. 
249 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Věznice ve Valdicích posílá Nejvyššímu 
soudu stížnost Josefa Bárty. 12.8.1964 Valdice. 
250 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2, č.j. 234/64. Hodnocení odsouzeného 
Josefa Bárty věznicí ve Valdicích ministerstvu spravedlnosti. 13.7.1964 Valdice. 
251 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Věznice ve Valdicích posílá Nejvyššímu 
soudu stížnost Josefa Bárty. 12.8.1964 Valdice. 
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ve Valdicích, že vede řízení k žádosti o milost pro Josefa Bártu.252 Přestože se komise 

ve Valdicích dne 4. 11. 1964 vyjadřuje převážně kladně k osobě odsouzeného, 

nedoporučuje jej k podmínečnému propuštění, poněvadž jeho politicko-náboženské 

smýšlení zůstává stejné.253 Následně Ministerstvo vnitra prostřednictvím náčelníka 

Oldřicha Mejdra vyhovuje dne 10. 11. 1964 stížnosti odsouzeného ohledně hodnocení 

jeho osoby. Upozorňuje na některé nesrovnalosti, které neodpovídají skutečnosti. 

Především poukazuje, že jeho pracovní morálka v letech 1954 - 1960 nebyla 

nevyhovující, neboť stanovené normy plnil. Původ záporného hodnocení je z věznice na 

Mírově nikoli z Ostrova, a to z let 1952 - 1953. Tyto nesprávné závěry komise byly 

upraveny Nejvyšším soudem 10. 11. 1964 ku prospěchu objektivního hodnocení.254 

Později dne 25. 11. 1964 je v posudku komise pro Okresní soud patrná změna dle 

rozhodnutí Nejvyššího soudu, avšak o to více je vykreslen charakter vězněného tak, že 

jeho podmínečné propuštění se opět nedoporučuje, neboť je drzý, provokativní, 

sebevědomý, vznětlivý, nepořádný a nectí předpisy. Dále neprojevuje snahu po nápravě. 
255 Dne 10. 2. 1965 Okresní soud zamítl podmínečné propuštění.256 Poté, 24. 2. 1965, 

Krajský soud v Hradci Králové zamítl odvolání odsouzeného na tento verdikt s tím, že 

se opírá o posudek náčelníka vězeňského útvaru, jenž Josef Bárta nepovažuje za 

objektivní, ale soud jeho podezření vyvrací.257 V dokumentu pro Nejvyšší soud náčelník 

Stanislav Král informuje, že Generální prokuratura v Praze 7. 7. 1964 vyrozuměla 

odsouzeného. Odsouzený na opravné soudní řízení nemá nárok. Vzhledem k tomu, že 

Josef Bárta tvrdí, že jedním z vyšetřovatelů v jeho kauze z roku 1951 byl inspektor 

Ministerstva vnitra, který v roce 1958 měl prošetřit jeho případ, náčelník žádá Nejvyšší 

soud, aby sdělil odsouzenému, že tato skutečnost byla prověřována a shledána za 

omyl.258 Tak sděluje náměstek generálního prokurátora ve zprávě ze dne 30. 6. 1964.259 

                                                 
252 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2 č.j. TsI á4/52. Usnesení Krajského soudu 
v Praze o zamítnutí amnestie pro Josefa Bártu, označeno č. 6523. 21.6.1962 Praha. 
253 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Hodnocení věznicí Valdice k žádosti o 
podmínečné propuštění odsouzeného Josefa Bárty. 4.11.1964 Valdice. 
254 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. č.j. 67/64. Ministerstvo vnitra sděluje 
věznici ve Valdicích oprávněnost stížnosti odsouzeného Josefa Bárty. 10.11.1964 Praha. 
255 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Hodnocení odsouzeného Josefa Bárty 
věznicí ve Valdicích pro Okresní soud v Jičíně. 25.11.1964 Valdice. 
256 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Zamítnutí podmínečného propuštění 
odsouzeného Josefa Bárty vydaná Okresním soudem v Jičíně. 10.2.1965 Jičín. 
257 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Zamítnutí podmínečného propuštění 
odsouzeného Josefa Bárty Krajským soudem v Hradci Králové. 24.2.1965 Hradec Králové. 
258 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Věznice ve Valdicích postupuje žádost o 
obnovení procesu odsouzeného Josefa Bárty Nejvyššímu soudu v Praze. 26.2.1965 Valdice. 
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Dne 11. 6. 1965 příbramský františkán požádal Nejvyšší soud v Praze o revizi svého 

případu. Josef Bárta žádá revizi rozsudku ve věci viny i trestu s cílem odhalit a doložit 

skutečnou pravdu a vyvrátit obvinění z velezrady a protistátní činnosti. 

Na začátku Josef Bárta uvádí fakt, že vlastně nikdy neobdržel písemnou formu 

rozsudku, ačkoliv o něj opakovaně od února 1956 žádal. Je zajímavé, že i prokurátor 

informoval odsouzeného na nedosažitelnost jeho rozsudku a i na skutečnost nemožnosti 

objektivního soudu v 50. letech. Josef Bárta upozorňuje na nečestné praktiky tehdejší 

justice, na nestandardní vyšetřovací postupy, včetně fyzického a psychického násilí při 

vyšetřování. Josef Bárta byl přesvědčen, že celý proces byl dlouhodobě připravován, 

systematicky vykonstruován, bez možnosti výpovědi žádaných svědků.  Byl si jist, že se 

stal obětí proticírkevních procesů v 50. letech. Odvolává se na slova J. Smrkovského 

z veřejného tisku, kde je apelováno na revize těchto politických procesů. Proces v němž 

byl obviněn charakterizuje jako „pragmaticko-voluntaristickou“ kauzu. Na počátku byl 

případ spojován pouze se čtyřmi obviněnými, ovšem postupem času bylo do procesu 

zataženo dalších 27 obviněných. V této skupině 31 obžalovaných vzniklo asi 

5 seskupení a je důležité říci, že Josef Bárta tuto uměle vytvořenou skupina 

31 obžalovaných z 80% neznal. Tato skupina byla utvořena 14 dní před vlastním 

soudním procesem. Nevinná náboženská činnost byla spojována se špionáží, pokusy o 

únos a s vlastizradou, na čemž byl postaven celý rozsudek. Součástí skupiny byli 

převážně mladí lidé, navzájem se pouze podporující ve zbožném životě, ale žalobce 

žádal dvacetileté tresty. Činnost Josefa Bárty byla od počátku označována jako 

„ilegální“, což odmítal podepsat, ale přesto mu tato formulace byla vnucena. Na 

dokreslení soudního procesu otec Bárta cituje prokurátora Čížka: „…představuji vám 

třetí špionážní garnituru Vatikánu na našem území!“ 260 Na toto tvrzení a na svoji 

obhajobu Josef Bárta uvádí výčet činností, které nikdy nepraktikoval, ale s nimiž byl 

spojován. Například, že nikdy nenavštívil Vatikán nebo že neudržoval styk s někým ze 

zahraničí, a tudíž si nebyl vědom žádné provozované špionážní činnosti. 

Avšak v soudní místnosti byl přítomen vedoucí vyšetřující referent, který zaceloval 

trhliny ve výpovědích obžalovaných a prostřednictvím zpráv zásadně ovlivňoval 

                                                                                                                                               
259 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Náměstek Generálního prokurátora 
sděluje věznici ve Valdicích, že žádost Josefa Bárty o obnovení procesu se zamítá. 30.6.1964 Praha. 
260 Cit. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Žádost odsouzeného Josefa Bárty o revizi 
rozsudku Nejvyššímu soudu v Praze, bod 4 Prokurátor Čížek. 11.6.1965 Valdice. 



 

65 

předsedu soudu. Otec Bárta cituje výrok z úvodu obžaloby: „Obviněný se spolčil 

s jinými do skupiny z nenávisti k lidově-demokratickému zřízení“, 261 které záhy vyvrací. 

Jeho působnost spočívala zejména v jiných skupinách, kde pracoval s křesťanskou 

mládeží, kde jako kněz vysvětloval mladým lidem důležitost duchovního života. Dále 

Josef Bárta nesouhlasí s posouzením jeho činnosti jako protistátní a velezrádné. Na toto 

tvrdí, že nikdy nebyl doložen důkaz toho, že jejich setkávání mělo protistátní obsah. 

Když se někdy vznesla nějaké kritika tehdejšího režimu, byla to výhradně kritika vůči 

metodám a postojům k církvím. Josef Bárta byl přesvědčen o tom, že kritika některých 

metod té doby, nemůže ustavit skutkovou podstatu velezrady, jak ho od počátku po 

dobrém i po zlém nutily téměř jeden a půl roku podepsat orgány StB. Oni totiž tehdy 

jakoukoliv kritiku i dílčích nesprávností automaticky považovali za kritiku celého 

zřízení, státu, socialismu vůbec a jasnou velezradu. 

Dále obvinění ze šíření a psaní protistátních letáků bylo založeno na tvrzení, které 

vykonstruovali vyšetřovatelé v Ruzyni. Podkladem pro toto obvinění se stala studie 

Josefa Bárty „Náčrt řádu mezi lidmi“, která se stala žádanou mezi mládeží. V této 

odborné práci se autor věnuje chybám kapitalistického i socialistického stalinského 

zřízení a jejich hospodářství. Přibližuje se spíše k jugoslávskému ekonomickému 

modelu. Při procesu se u soudu objevily výtisky této studie jako důkazní materiál 

„protistátních letáků“. 

Na obvinění, jež se vztahuje k činnosti mezi útěkem z internace a dobou zadržení 

reaguje obhajobou založenou na pomoci těžce nemocnému spolubratru Maráškovi, se 

kterým společně uprchli, neboť on neměl žádnou šanci na léčení. Vzhledem k vzniklé 

situaci se nemohl řádně hlásit o pracovní místo, a tudíž se věnoval svému původnímu 

duchovnímu poslání. Tento sled událostí označuje Josef Bárta za „vmanévrování do 

situace“. 

Za korunní důkaz protistátní činnosti byl považován znalecký posudek od 

„experta“ na církevní právo. Tento odborník vychází z díla Michaila Markoviče 

Šejnmana Vatikán mezi dvěma světovými válkami. Základem nařčení z velezrady se 

stala myšlenka o podřízení náboženské činnosti pod pravomoc Vatikánu, jakožto cizí 

mocnosti. Důkaz však neobsahoval žádný rozdíl v působení kněze, jenž má či nemá 

státní souhlas. Josef Bárta se pouze doznává ke kněžské činnosti bez státního souhlasu a 
                                                 

261 Cit. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Žádost odsouzeného Josefa Bárty o revizi 
rozsudku Nejvyššímu soudu v Praze, bod 5 Úvod obžaloby. 11.6.1965 Valdice. 
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k pořízení falešného průkazu totožnosti. Na závěr Josef Bárta vyslovuje nároky na 

přehodnocení viny a trestu.262  

Pravděpodobně v reakci na tento podnět se spustila lavina žádostí různých institucí o 

soudní spis Josefa Bárty. Nutno podotknout, že justiční průtahy tehdy opět připomínaly 

současné soudní praktiky. 

Dne 19. 6. 1965 Nejvyšší soud v Praze žádá o spis Josefa Bárty Krajský soud 

v Praze.263 Obdobný dopis mezi stejnými institucemi byl poslán také 5. 7. 1965 264a 

rovněž 28. 7. 1965.265 Mezi tím dne 28. 6. 1965 taktéž Ministerstvo spravedlnosti žádá 

Krajský soud v Praze o předložení trestního spisu Josefa Bárty.266 V Národním archivu 

v Praze se nachází listina s datem 8. 7. 1965, ve které je uvedeno, že žádosti o zapůjčení 

spisu Ministerstvu spravedlnosti nelze vyhovět, neboť tento materiál bude zaslán 

Nejvyššímu soudu. Přičemž není jasné, od jakého úřadu pochází.267 Dne 16. 7. náčelník 

valdické věznice posílá žádost Nejvyššímu soudu o revizi rozsudku v případu Bárta.268 

Poté – 20. 10. 1965 Ministerstvo spravedlnosti opět urgovalo u Krajského soudu v Praze 

svůj předchozí požadavek z 28. 6. 1965.269 Dne 11. 12. 1965 Nejvyšší soud v Praze 

sděluje Krajskému soudu v Praze, že spis byl poskytnut Ministerstvu spravedlnosti a 

později bude vrácen Krajskému soudu v Praze.270 Generální prokuratura dne 2. 2. 1966 

požaduje dokumenty k případu Josefa Bárty u Krajského soudu v Praze.271  

                                                 
262 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha, kart. 2. Žádost odsouzeného Josefa Bárty o revizi 
rozsudku Nejvyššímu soudu v Praze. 11.6.1965 Valdice. 
263 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2. Žádost o zaslání a doklad o zaslání a 
vrácení spisů Josefa Bárty Nejvyššímu soudu v Praze Krajským soudem v Praze, 6TsI 84/52. 19.6.1965 
Praha. 
264 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2. Žádost o zaslání a doklad o zaslání a 
vrácení spisů a vyšetřovacích svazků Josefa Bárty Nejvyššímu soudu v Praze Krajským soudem v Praze, 
napravení úředního omylu. 5.7.1965 Praha. 
265 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2. Žádost o zaslání a doklad o zaslání a 
vrácení spisů a vyšetřovacích svazků Josefa Bárty Nejvyššímu soudu v Praze Krajským soudem v Praze. 
28.7.1965 Praha. 
266 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2. Žádost o zaslání trestního spisu Josefa 
Bárty Ministerstvu spravedlnosti Krajským soudem v Praze. 28.6.1965 Praha. 
267 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart 2. Zamítnutí zapůjčení spisu Josefa Bárty 
Ministerstvu spravedlnosti, označeno č. 1979. 8.7.1965. 
268 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2. Věznice Valdice postupuje žádost Josefa 
Bárty Nejvyššímu soudu v Praze, označeno č. 6523. 16.6.1965 Valdice. 
269 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2. Žádost o zaslání trestního spisu Josefa 
Bárty Ministerstvu spravedlnosti Krajským soudem v Praze. 20.10.1965 Praha. 
270 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2. Oznámení Nejvyššího soudu v Praze o 
zaslání trestního spisu Josefa Bárty Krajskému soudu v Praze. 11.12.1965 Praha. 
271 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2. Nejvyšší soud v Praze žádá Krajský soud 
v Praze o zaslání spisů a vyšetřovacích svazků Josefa Bárty. 28.7.1965 Praha. 
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11. 2. Rozhodnutí o propuštění z vězení 

 
Dne 2. 2. 1966 podal Josef Bárta žádost o podmínečné propuštění na úřad 

Ministerstva spravedlnosti.272 Následně Okresní soud v Jičíně rozhodl 13. 4. 1966 o 

podmínečném propuštění Josefa Bárty z vězeňského útvaru ve Valdicích. Jako důvod 

uvádí doporučení okresního prokurátora, který poukazuje na ukázněné chování 

odsouzeného, jehož pracovní morálka byla zpočátku trestu špatná, ale později se 

zkvalitnila a od listopadu 1965 se stal vedoucím pracovní skupiny. I když byl celkem 

osmkrát kázeňsky trestán, od roku 1964 do tohoto projednávání soudu byl také šestkrát 

kázeňsky odměněn. Účel nápravy byl tedy splněn, i když jen částečně, neboť trestaný 

Josef Bárta nikdy neprojevil zvýšenou snahu po nápravě, (tím se pravděpodobně míní 

názorová orientace odsouzeného). Soud uvádí, že amnestií prezidenta republiky ze dne 

9. 5. 1965 byl zbytek trestu odsouzeného zkrácen na polovinu a tudíž upraven na 17 let 

a 16 dní s předpokládaným propuštěním dne 12. 4. 1968. S ohledem na tyto skutečnosti 

byl Josef Bárta podle § 61 odstavec 1 trestního zákona podmínečně propuštěn na 

zkušební dobu sedmi let podle § 63 odstavec 1 trestního zákona.273.274 Ve výkonu trestu 

byl od 11. 4. 1951, čili 15 let. Soud uznal jeho podmínečné propuštění s vyjádřením: 

„Zvýšenou snahu po nápravě však nikdy neprokázal.“ 275 

Nelze se ubránit dojmu, že potom, co komise nápravného zařízení ve Valdicích 

vyhodnotila chování Josefa Bárty (pro Okresní soud v Jičíně), je kladné doporučení 

prokurátora a následně i vstřícné rozhodnutí Okresního soudu v Jičíně překvapující. Je 

zajímavé, že soud vychází z hodnocení pouze částečně – část zprávy, která by mohla 

odsouzenému knězi uškodit, nebyla připomenuta. Výroky komise o výbušném chování 

odsouzeného, jenž odmítá uzavírat pracovní závazky, je vznětlivý, nedostatečně 

sebekritický, veřejně, politicky a kulturně se neprojevuje a před rokem 1963 napadl 

spoluvězně, se v zápise okresního soudu vůbec neobjevují. Rovněž výroky Josefa Bárty 

z počátku 50. let, kdy údajně prohlašoval: „…že pro dnešní zřízení nestojí za to 

                                                 
272 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2. Věznice ve Valdicích oznamuje 
ministerstvu spravedlnosti, že Josef Bárta podal žádost o podmínečné propuštění, označeno č. 6523. 
2.2.1966 Valdice. 
273 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2. Rozhodnutí Okresního soudu v Jičíně o 
podmínečném propuštění odsouzeného Josefa Bárty. 13.4.1966 Jičín. 
274 pozn. Přičemž z nepodmíněného trestu mu byly odpuštěny dva roky a 14 dní (Národní archiv Praha. 
fond Státní soud Praha. kart. 2. Sdělení o propuštění vězně Josefa Bárty, označeno č. 6523.) 
275 Cit. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2. Sdělení o propuštění vězně Josefa Bárty – 
charakteristika.  



 

68 

pracovat.“ 276 se v soudním zápise také nevyskytují. Obdobné hodnocení jako 

Okresnímu soudu v Jičíně dodala komise valdické věznice Ministerstvu spravedlnosti 

již 17. 7. 1965.277 Jméno okresního prokurátora, který doporučil propuštění Josefa 

Bárty, není uvedeno. Předsedou senátu byl tehdy Vlastimil Kraus.278  

Dne 13. 4. 1966 byla z valdické věznice poslána žádost na oddělení veřejné 

bezpečnosti v Příbrami. Zpráva se týkala předání propuštěného na jeho budoucí 

pracoviště a také popisu jeho osobnosti. „… Pracovní morálku měl do roku 1960 

průměrnou, taktéž jeho chování bylo neukázněné. Později se zlepšil a stanovené úkoly 

začal plnit. Chování od roku 1963 se podstatně změnilo. Povahy je vznětlivé, příliš 

sebevědomé a málo sebekritické.“ Soud dospěl k závěru, že propuštěný řeholník: 

„…prokázal takové polepšení a lze od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný 

život pracujícího člověka.279  

Velmi zajímavým dokumentem je prohlášení Josefa Bárty sepsané dne 13. 4. 1966 ve 

Valdicích. Listina obsahuje slib mlčenlivosti o všem, co během výkonu trestu 

odsouzený zažil. Tyto zkušenosti jsou zde označeny jakoby pro jistotu, jako „součást 

státního tajemství“ a za jejich vyzrazení hrozí propuštěnému trestní stíhání.280  

Později Okresní soud v Jičíně rozhodl, že amnestie prezidenta republiky z 9. 5. 1968 

se vztahuje na Josefa Bártu a promíjí se mu podmínečná lhůta pro spáchání trestného 

činu.281  

11. 3. Rehabilitace 

Následně františkánský kněz z Příbrami žádal Nejvyšší soud o nové prošetření svého 

případu. Dne 2. 9. 1968 Okresní soud v Příbrami žádá Krajský soud v Brně o kopii 

spisu ve věci Josefa Bárty k rehabilitačnímu řízení.282 Dne 21. 4. 1968 se otec Bárta 

odvolával na žádost, kterou podal již 11. 6. 1965. Tehdy dostal neuspokojivou 
                                                 

276 Cit. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2. Hodnocení věznice ve Valdicích 
odsouzeného Josefa Bárty pro Okresní soud v Jičíně. 1.2.1966 Valdice. 
277 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2. Hodnocení věznice ve Valdicích 
odsouzeného Josefa Bárty pro Ministerstvo spravedlnosti. 17.7.1965 Valdice. 
278 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2. Rozhodnutí Okresního soudu v Jičíně o 
podmínečném propuštění odsouzeného Josefa Bárty. 13.4.1966 Jičín. 
279 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2. Žádost o předání do podniku v Příbrami, 
ve kterém bude pracovně umístěn Josef Bárta. 13.4.1966 Valdice. 
280 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2. Prohlášení o mlčenlivosti Josefa Bárty o 
všem, co zvěděl ve výkonu trestu. 13.4.1966 Valdice. 
281 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 4. Usnesení o prominutí podmínečné lhůty 
pro spáchání trestného činu Okresním soudem v Jičíně. 10.10.1968 Jičín. 
282 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2., č.j. 858/68. Okresní soud v Příbrami žádá 
Krajský soud v Brně o spis Josefa Bárty. 2.9.1968 Příbram. 
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odpověď.283 Dr. Tomášek byl pověřen jednáním v této věci, žel neúspěšně.284 Teprve 

v porevoluční době dne 27. 12. 1990 Krajský soud v Brně rozhodl o rehabilitaci ve věci 

Josefa Bárty, kdy byl rozsudek o jeho trestném činu ze dne 1. 11. 1952 zrušen.285  

Smutnou realitou je, že morálního očištění se Josef Bárta již nedožil, stejně jako 

mnoho dalších obětí jemu podobných. Přesto i toto soudní rozhodnutí má svůj význam 

v širším rozsahu. Lze jej využít jako poučení pro jednotlivce, tak i pro větší skupiny lidí 

– jako je například církev či národ nebo různá hnutí propagující určité myšlenkové 

proudy. 

 

12. Kněžské působení po návratu z vězení 
Po návratu z vězení otec Bárta nemohl okamžitě oficiálně působit jako kněz, ale 

začal se na tuto činnost připravovat ve svém rodišti. Vrátil se zesláblý a vysílený, že 

nemohl ani chodit, proto jezdil na skútru. 

12. 1. Pobyt v Příbrami 

Zesláblý Jan zakotvil u bratra Ladislava v rodné Příbrami. Žel jeho rodiče už nebyli 

mezi živými.286 Jan, jak mu zřejmě svědomí františkánského kněze velelo, udělal 

velkorysé gesto a zřekl se svého dědického podílu po rodičích, tím pádem se stal hostem 

svého nejmladšího sourozence, který měl v té době již manželku a dceru. Je celkem 

pochopitelné, že v malém příbramském rodinném domku bylo pro mladou rodinu 

s jedním příbuzným trochu těsno. Tudíž informaci z díla Umlčený zvon, že otec Bárta 

litoval svého rozhodnutí, kdy se zřekl dědického podílu, lze považovat celkem za 

pochopitelnou.287  

Situaci údajně zkomplikovala dívka z příbuzenstva, která je ve jmenovaném díle 

Karla Dachovského nazývána Iva. 288 Vzhledem k tomu, že jedinou dívkou, kromě malé 

Jany, která bydlela u Bártů v době po propuštění otce Bárty z vězení, byla neteř Eva, 
                                                 

283 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 3. Josef Bárta žádá Nejvyšší soud v Praze o 
znovu projednání jeho případu. 21.4.1968 Příbram.  
284 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 4. Osobní dopis Josefa Bárty svému obhájci. 
7.4.1970 Vrchlabí. 
285 Srov. Národní archiv Praha. fond: Státní soud Praha. kart. 2, č.j. 438/90. Usnesení Krajského soudu 
v Brně, že Josef Bárta je účasten rehabilitace. 27.12.1990 Brno. 
286 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 25. ISBN neuvedeno. 
287 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Umlčený zvon. 5. vyd. Praha: Řád, 2007, s. 129. ISBN 978-80-86673-11-
0. 
288 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Umlčený zvon. 5. vyd. Praha: Řád, 2007, s. 129. ISBN 978-80-86673-11-
0. 
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dcera Václava Bárty, je žádoucí poopravit některé informace o jejím pobytu a studiích 

v Příbrami.289 Nutno mít ale stále na paměti, že Karel Dachovský psal pouze román a 

informace, které čerpal, pocházely většinou přímo od otce Bárty. 

Eva byla nadějnou studentkou, neboť později vystudovala stomatologii na lékařské 

fakultě (v další podkapitole o ní bude ještě řeč). Nepotřebovala vyjednávat protekci 

strýcem františkánem kdesi v Praze u školního inspektora (jak je zmíněno v 

díle Umlčený zvon), poněvadž úspěšně složila přijímací zkoušky na Gymnáziu 

v Sokolově a byla zde přijata, což se stalo několik měsíců předtím, než se rozhodlo o 

jejím přesunu do rodiště jejího otce. Původním úmyslem otce Bárty bylo skutečně 

pomoci rodině bratra Václava tím, že od září bude Eva bydlet a studovat v Příbrami. Na 

příbramském gymnáziu však již nebylo místo, tedy musela dojíždět do Gymnázia 

v Hořovicích (s deseti dalšími dětmi z Příbrami). Potíž nastala i s bydlením v domku, 

kde byla brána jako nevítaný host rodiny strýce Ladislava. Celá situace skončila 

podnájmem v Hořovicích. Tudíž původní záměr pomoci neteři byl sice ušlechtilý, žel se 

nevydařil. V rodném městě byl Jan pracovně zařazen jako hlídač čerpadel v uranových 

dolech, pracoval na směny a s Evou se málokdy viděl, tudíž jí nemohl ani tolik pomáhat 

s učením, jak původně zamýšlel.290 

Nabízí se otázka, proč by musel otec Bárta prohlašovat, že byl za neteř orodovat, 

poněvadž se nedostala na gymnázium, jenomže v této souvislosti mluví zřejmě o 

Příbrami, kam se Eva, díky pozdnímu přesunu ze svého rodiště, skutečně nedostala, ale 

Jan Bárta usuzoval, že je to kvůli němu. Takže je možné, že je tato historka snad 

pravdivá, žel přímluva u školního inspektora byla zbytečná, neboť neteř Eva musela do 

školy dojíždět mimo Příbram. Možná si jen chtěl otec Bárta připadat nepostradatelný 

s pocitem, že přebírá zodpovědnost za svého bratra. 

Ten je v románu Umlčený zvon nelibě popsán jako někdo, kdo „přestal chodit do 

kostela kvůli kariéře, pokud se dá nazvat kariérou učitelování někde v pohraničí“291. 

Václav byl skutečně pedagogem v pohraničí. Kvůli blízkému příbuzenskému vztahu 

s obávaným politickým vězněm, nemohl rok učit. Teprve po roce mohl nastoupit jako 

učitel na učňovské škole. Navštěvoval svého bratra ve vězení a pomáhal matce. Byl na 

                                                 
289 Srov. Rozhovor s Evou STRÁSKOU. Kynšperk nad Ohří 20.7.2012. 
290 Srov. Rozhovor s Evou STRÁSKOU. Kynšperk nad Ohří 20.7.2012. 
291 Cit. DACHOVSKÝ, Karel. Umlčený zvon. 5. vyd. Praha: Řád, 2007, s. 129. ISBN 978-80-86673-11-0. 
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něho vyvíjen tlak, aby se uvězněného bratra zřekl s tím, že nebude mít žádné problémy. 

Nikdy tak neučinil.292  

Takže věta o kariéře učitele v pohraničí se jeví nepatřičně a vyznívá s jízlivým 

nádechem, jakkoliv se Václav zachoval ve svém osobním životě. Pravděpodobně se ho 

nezřekl ani bratr Ladislav (jak již vyplynulo z výše uvedené korespondence). 

Vzhledem k tomu, že práce hlídače byla nenáročná, ve volných chvílích mohl 

františkánský kněz studovat koncilní usnesení a nové teologie. Vytvořil také „Syntézu 

učení víry“, nazývanou též „Malou teologií“, k jejímuž studiu později motivoval více 

než tisíc sester, které pocházely z různých kongregací.293 Sloužit bohoslužby mohl tehdy 

pouze doma. 

Když obdržel předvolání na vojenskou správu, jistý plukovník se po něm dožadoval 

povinné vojenské služby. „Jan mu řekl, že sloužil jako oficír Božího vojska 16 let 

v první linii.“ 294 Vojenský důstojník žádal alespoň pět měsíců, ovšem Jan Baptista to 

odmítal s tím, že raději půjde opět do vězení. Plukovník mu údajně pomohl zfalšováním 

dokumentů, do kterých měl uvést, že otec Bárta vojenskou službu už absolvoval 

v Mariánských Lázních.295 Tato informace se nezakládá na pravdě (jak dokládá průkaz 

vystavený Okresním vojenským velitelstvím v Mariánských Lázních, kde byl otec Bárta 

uznán neschopným vojenské služby).296 

Nové poměry kolem roku 1968 umožnily Janu Bártovi odejít do pastorace. 

Vzhledem k tomu, že díky politickému uvolnění nastalo období jisté tolerance vůči 

činnosti umělců, novinářů a celé společnosti, došlo do jisté míry i ke shovívavosti vůči 

církvím. Nadále sice platily omezující zákony ze strany státu, ale legálně bylo možné za 

jistých podmínek zakládat nebo spíše obnovovat řádový život. Řeholníci tehdy mohli 

opět chodit v řádových oděvech a byly jim navráceny některé fary. Nová doba přinesla 

možnost organizovat četné skupiny i teologická studia. Rovněž bylo žádoucí propojit i 

k různým účelům řeholní společenství a tak v roce 1968 došlo i k založení významného 

                                                 
292 Srov. Rozhovor s Evou STRÁSKOU. Kynšperk nad Ohří 20.7.2012. 
293 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Životopis Jana Baptisty Bárty- Jan Baptista Bárta OFM, autor Radim Jáchym za 
pomoci spolubratří, str. 1. 
294 Cit. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: Řád, 
1991, s. 25. ISBN neuvedeno. 
295 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 25. ISBN neuvedeno. 
296 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-3. Jan Baptista Josef 
Bárta, Věci z výstavy, průkaz o vojenské službě. 
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úřadu tzv. Sekretariátu vyšších řeholních představených. Hlavním organizátorem tohoto 

seskupení byl opět Jan Bárta (na popud Elišky Prettschnerové, provinciální představené 

školských sester). Dalšími aktéry byli jezuita František Šilhan a dominikán Vít Beneš. 

Již v roce 1967 se všichni jmenovaní dohodli na realizaci činnosti zmíněného 

sekretariátu. Nejprve se scházeli ve Slatiňanech. První valné shromáždění bylo svoláno 

do Prahy. Podobná výše uvedená instituce byla založena i na Slovensku. Oba úřady 

pracovaly obdobně, jejich spolupráce byla založena převážně na výměně informací.297 

12. 2. Sekretariát vyšších řeholních představených 

Během jednoho, v dějinách osudového roku, stihli členové sekretariátu vyjednávat 

s nejvyššími institucemi o nápravách křivd spáchaných na řeholních rodinách, pořádat 

katechetické kurzy, na kterých otec Bárta často přednášel, organizovat studia bratří a 

sester a také připravoval různé tiskoviny. V oběžníku určenému řeholním rodinám otec 

Bárta hodnotí činnost výboru řeholních společenství a Sekretariátu vyšších řeholních 

představených za rok 1968. 

Za účasti 102 zástupců z různých řeholí byly 7. 4. 1968 ustanoveny porady 

představených řeholních společenství v Čechách a na Slovensku. Bylo odsouhlaseno 

16 členů výboru a tři představitelé sekretariátu. Toto shromáždění odhlasovalo 

požadavky určené ministrovi kultury, ve kterých se dožadují rehabilitace řeholních 

společenství. O deset dní později členové výboru předali ministrovi kultury dokument 

se zmíněnými nároky, jež byl stvrzen podpisy 8 264 řeholníků, kteří byli vězněni nebo 

v internaci. Při této příležitosti byl vznesen i požadavek na propuštění všech spolubratrů 

a spolusester, kteří byli dosud uvězněni. Dne 12. 5. 1968 byla podána stížnost, neboť 

stále nebyli propuštěni všichni duchovní (z textu není jasné k jaké instituci). 

Dne 23. 5. 1968 byl vznesen požadavek Generální prokuratuře o vyjádření 

k nezákonnému postupu vůči řeholním společenstvím v roce 1950. Dne 30. 5. 1968 

bylo Ministerstvo kultury informováno o stavu a potřebách duchovních řádů 

s požadavky ohledně obsazování far a kostelů. Sekretariát shromáždil přibližně 

900 přihlášek řeholnic na katechetické kurzy a v obdobném počtu se sešly i žádosti ke 

studiu Malé teologie. Počátkem června byly uskutečněny kurzy ve Slatiňanech pro 

                                                 
297 Srov. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 46.-
47 ISBN neuvedeno. 
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vedení dívčího Junáka, přítomno bylo 75 řeholnic. Dále se dne 9. 6. 1968 za účasti osmi 

kněží uskutečnila porada pro organizování studia Malé teologie katechetických kurzů.  

Oběžník informuje, že by začátkem roku 1969 měly díky charitnímu tisku vyjít 

služby svěřené řeholním komunitám. Také byly předány tisku katecheze určené pro 

pětileté až sedmileté děti. A také, že dne 20. 6. 1968 na žádost Ministerstva kultury byly 

této instituci poslány opět informace o řeholních komunitách s různými plány a 

řešeními k dané situaci. 

Ve dnech 9. - 13. 7. se uskutečnil katechetický kurz v Oseku za účasti 70 řeholnic, 

které vyučoval otec Bárta. Členové sekretariátu 5. 8. 1968 naléhavě upomínají 

Ministerstvu kultury vyřešení podaných žádostí, které nebyly dosud vyslyšeny. Dne 8. -

 12. 8. se uskutečnily dva katechetické kurzy pro sestry. Jeden proběhl ve Slatiňanech, 

který vedl Jan Bárta pro 25 řeholnic, a druhý v Jiřetíně, jež vyučoval otec Pavel 

Pokorný pro 48 řeholnic. Dne 16. 8. 1968 bylo sekretariátem zasláno Nejvyššímu 

soudu, Generální prokuratuře a Ministerstvu kultury prohlášení o postupu náboženské 

matice v souvislosti s nakládáním se řeholním majetkem. Tento postup byl řeholními 

komunitami shledán v rozporu se zákonem. Přičemž Generální prokuratura byla 

zároveň vyzvána k verdiktu nad tímto případem. Zástupci sekretariátu 

21. 8. 1968 vyjadřují podporu řádových komunit prezidentovi Svobodovi a dalším 

politikům s ujištěním, že se za ně řeholníci modlí. 

Dne 8. 9. 1968 členové sekretariátu informují ženské řády o možnosti absolvování 

kurzů magisterského studia jako pomoc v pokoncilní obnově. Přihlášeno je 

142 zájemkyň. Ve dnech 14. -19. 9. a 23. – 28. 9. proběhly dva katechetické kurzy pro 

řeholnice. První byl uskutečněn ve Slatiňanech pod vedením otce Jana Bárty pro 

50 sester a druhý proběhl v Jánských Lázních pod vedením otce Pavla Pokorného pro 

36 sester. Na Ministerstvu kultury bylo žádáno o vydání souhlasu k přijímání dorostu. 

Sekretariát dále upomíná Generální prokuraturu o vyřízení jeho žádostí. 

V říjnu jsou k vytištění přichystány zprávy sekretariátu Naše Naděje a katecheze 

Jožkův deník, pro devítileté až desetileté děti a Malý katechizmus. Ve dnech 1. –

 27. 10. a 18. – 28. 10. se opět uskutečnily dva katechetické kurzy pro řeholnice. První 

proběhl v Jánských Lázních pro 120 sester a přednášejícími byli čtyři františkáni: Jan 

Podlaha, Bernard Říský, Titus Hanuš a Pavel Pokorný. Druhý kurz se uskutečnil 

v Choryni pro 50 sester a přednášejícími byli opět františkáni otec Bárta a Bartoloměj 
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Kolek. Dne 30.10 proběhla diskuze mezi úředníky Ministerstva vnitra s představenými 

ženských řeholních společenství. 

V listopadu jednali s ministerstvem kultury zástupci mužských řeholí. Ve dnech 4. -

 10. 11. se uskutečnil v Mariánských Lázních katechetický kurz pro 220 sester, 

přednášejícími byli dr. Josef Hájek a františkáni otec Bárta a Pavel Pokorný. Ve dnech 

2.–7. 12. a 2.–14. 12. se realizovaly katechetické kurzy na Hradišti pro 46 řeholnic, kde 

přednášel františkán Norbert Šamárek a konventuál Gabriel Hamrla. V druhém případě 

se přednášky konaly v Mariánských Lázních pro 759 sester pod vedením dr. Josefa 

Hájka, františkána Pavla Pokorného a kapucína Metoda Sládka.298  

12. 3. Činnost ve farnosti Vrchlabí 

Od poloviny roku 1968 se Jan Bárta stal zřejmě duchovním správcem Kongregace 

Školských sester v Cetechovicích a v září téhož roku na pobídku Elišky Prettschnerové, 

pozdější generální představené, i ve Slatiňanech. Administrátorem vrchlabské farnosti 

se údajně (podle informací Karla Dachovského) stal 1. 1. 1969.299 Existují ale pověřující 

listiny, které otce Bártu zmiňují jako administrátora farnosti ve Vrchlabí již od 

1. 1. 1968. Je pravda, že v archivu kláštera u Panny Marie Sněžné se vyskytuje dekret 

od kapitulního vikáře v Hradci Králové, který jmenoval otce Bártu administrátorem 

děkanství Vrchlabí s datem 1. 1. 1969.300 Ale dále se ve výše uvedeném archivu také 

nachází listiny, jež zmiňují Jana Bártu jako administrátora ve Vrchlabí s datem 

1. 1. 1968. Například jmenování otce Bárty, administrátora ve Vrchlabí, 

administrátorem excurrendo farnosti Špindlerův Mlýn. Tato listina je označena datem 

1. 1. 1968.301 I další dekret zmiňuje otce Bártu jako administrátora ve Vrchlabí a je 

označen datem 1. 1. 1968. Jde o licenci zpovědníka milosrdných sester vincentek 

(sv. Vincence z Pauly)302, obdobné oprávnění bylo vystaveno ještě v roce 1969 s 

                                                 
298 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-3. Jan Baptista Josef 
Bárta, Věci z výstavy, Oběžník č. 24. 
299 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 26. ISBN neuvedeno. 
300 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. P. Josepho Joanni Bárta OFM, Sacerdoti e.s. in Slatiňany degenti. 1.1.1969 Reginae 
Gradecensis. 
301 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Josepho Joanni Bárta OFM, Administratori intercalari Vrchlabí, Auctoritate Nostra 
Ordinaria designamus Te Reverende Domine Administratorem excurrendo parochialis Špindlerův Mlýn. 
1.1.1968 . Reginae Gradecensis. 
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konkrétním datem 22. 12.303 Další listina ze dne 28. 12. 1969 se týká ustanovení Jana 

Bárty mimořádným zpovědníkem dcerám Božské lásky v domě odpočinku ve 

Vrchlabí.304 Takže, ačkoli se pověření Jana Bárty administrátorem ve Vrchlabí v archivu 

kláštera u Panny Marie Sněžné vůbec nevyskytuje, vše nasvědčuje tomu, že ve 

jmenované farnosti působil již od počátku roku 1968. 

Ve Vrchlabí bylo vytvořeno malé řeholní společenství ve složení spolubratrů. 

Antonín Kejdana, nyní žijící v řeholním domě v Liberci, byl s otcem Bártou krátce ve 

věznici Valdice, dále Tomáš Genrt, bratranec Antonína Kejdany, rovněž v současnosti 

žijící v Liberci,305 také Matouš Sleziak a později se ještě přistěhoval otec Pavel 

Pokorný, který se stal členem řádu františkánů ve výkonu trestu. U otce Bárty 

jmenovaní řeholníci absolvovali studium teologie a odvážný františkán zařídil i jejich 

tajné vysvěcení. Také přednášel teologii laikům, ale především sestrám, aby mohly po 

absolvovaných zkouškách vyučovat náboženství. 

 

12.3.1. Automobilová nehoda 
 

Dne 12. 5. 1969 odjel otec Jan Bárta svým pověstným fiatkem do Prahy na jednání 

kléru. Ve Vrchovině u Hradce Králové usnul za volantem, přejel do protisměru a narazil 

do stromu. Příčinou nehody byl pravděpodobně prášek na uklidnění, který si otec Bárta 

vzal před cestou. Výsledkem autohavárie bylo poranění kyčelního kloubu, přerušený 

nerv u levé nohy a prasklá pánev.306 Obvodní oddělení veřejné bezpečnosti v Nové Pace 

6. 8. 1969 učinilo závěr, že autonehoda, jež se přihodila 12. 5. 1969, nebyla trestným 

činem. Z usnesení vyplývá, že havárie se odehrála v 6:30 hodin a v blízkosti obce 

                                                                                                                                               
302 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Josepho Joanni Bárta OFM, Administratori intercalari Vrchlabí, Auctoritate Nostra 
Ordinaria praesentium tenore constituimus Te Reverende Domine Confessarium ordinarium Sororum 
Misericordiae s.Vincentii a Paulo in domo quiescentium Vrchlabí. 1.1.1968 Reginae Gradecensis. 
303 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Josepho Joanni Bárta OFM, Administratori intercalari Vrchlabí, Auctoritate Nostra 
Ordinaria praesentium tenore constituimus Te Reverende Domine Confessarium extraordinarium 
Sororum Misericordiae s.Vincentii a Paulo in Vrchlabí. 22.12.1969 Regianae Gradecensis. 
304 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Josepho Joanni Bárta OFM, Administratori intercalari Vrchlabí, Auctoritate Nostra 
Ordinaria praesentium tenore constituimus Te Reverende Domine Confessarium extraordinarium 
Filiarum divinae caritatis in domo quietis in Vrchlabí. 28.11.1969 Reginae Gradecensis. 
305 Srov. Rozhovor s Pavlem Antonínem KEJDANOU a s Pavlem Tomášem GENRTEM. Liberec 
29.12.2010. 
306 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 25-26. ISBN neuvedeno. 
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Vrchovina, řidič nikoho nezranil a škodu způsobil pouze na svém voze, zkouška na 

požití alkoholu před jízdou byla negativní.307 

Poraněný kněz byl dopraven do hradecké nemocnice, kde byl operován primářem 

MUDr. Mihulou. Dlužno dodat, že lékaři měli hodně práce. Když se ale otec Bárta 

probral, po všech těch medicínských zákrocích, zanedlouho zaurgoval své spolubratry, 

kteří jej přišli navštívit, aby mu přinesli potřeby ke psaní (včetně baterky, poněvadž 

potřeboval pracovat i v nočních hodinách). V nemocnici psal katecheze a později se učil 

chodit, pan primář, když viděl františkánského kněze, jak se pokouší chodit, 

konstatoval, že má pacient železnou vůli.308 Aby toho nebylo málo, ve Vrchlabí měl otec 

Bárta započatý cyklus přednášek, ve kterém jej bratranci Tomáš Genrt a Antonín 

Kejdana, jak vzpomínají, museli zastoupit. Vzhledem k tomu, že oba jmenovaní 

nastoupili do duchovní služby ve zmíněné farnosti 1. 2. 1969 a trochu jim ještě činilo 

potíže vystupování před lidmi, byl to nelehký úkol. Některé materiály měli sice 

k dispozici, ale jiné si museli doplnit sami. Mimochodem setrvali zde rok a půl než jim 

bylo znemožněno duchovní působení.309  

Mezitím byl energický kněz poslán na zotavení do Jánských Lázní. Když jej 

spolubratři přišli opět navštívit, otec Bárta žadonil tak dlouho, až si na nich vyloudil 

výlet na Sněžku. Nejdříve se tomu všichni smáli, ale pak se jim rekonvalescenta zželelo 

a vydali se na cestu, nejprve autem a pak lanovkou. Byl silný vítr a tak zbytek trasy 

museli všichni absolvovat pěšky.310 Příbramský rodák pronesl: „Kousek půjdu a pak 

mne ponesete na holích“. 311Když došli, navštívili kapličku Panny Marie, která jim 

poskytla útočiště před nepřízní počasí. V místní restauraci se zahřáli čajem a napsali 

pozdravy na zdejší pohlednice - jeden také panu primáři MUDr. Mihulovi, jenž přijel 

otce Bártu později navštívit. Tehdy se pacient svému lékaři svěřil, že se smiřuje s tím, že 

bude navždy napadat na nohu. Mimo jiné mu řekl, že je v naší zemi nutná obnova 

                                                 
307 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Usnesení Obvodního oddělení VB Nová Paka o dopravní nehodě se zraněním. 6.8.1969 
Nová Paka. 
308 Srov. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 49. 
ISBN neuvedeno. 
309 Srov. Rozhovor s Pavlem Antonínem KEJDANOU a s Pavlem Tomášem GENRTEM. Liberec 
29.12.2010. 
310 Srov. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 49-
50. ISBN neuvedeno. 
311 Cit. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 50. 
ISBN neuvedeno. 
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řeholního života, je třeba informovat na světových zasedáních, i kdyby bylo nutné jít 

opět do vězení.312  

Je pravdou, že z období, kdy ve Vrchlabí vznikla malá františkánská komunita, se 

dochovala pozvánka od Rakouského pastorálního institutu určená Janu Bártovi (je 

označená datem 12. 11. 1969). Jednalo se o vánoční zasedání v roce 1969, jehož 

společným tématem byla „Naděje pro všechny“. V textu nechybí ani zdvořilostní fráze 

o bezplatném ubytování a péči pro vzácného hosta z Čech (kterým byl otec Bárta).313 Za 

zmínku jistě stojí, že v pozdějších letech se pozvání od Rakouského pastorálního 

institutu opakovala. Další dochovaná listina byla poslána 24. 10. 1971, jednalo se opět o 

vánoční zasedání v roce 1971 na téma „Vina, hřích a odpuštění“.314 Stejná instituce 

13. 9. 1972 zve opět Jana Bártu na vánoční zasedání v roce 1972. Předmětem diskuze 

bylo „Stáří, věk a stárnutí“.315 Obdobný dopis byl poslán 24. 8. 1973, opět na vánoční 

čas v témže roce, kdy byla pozvánka poslána. Zasedání bylo věnováno tématice „Volný 

čas“. Tentokrát je ovšem připojena i prosba o krátkou zprávu s potvrzením účasti a se 

sdělením, zdali si otec Bárta přeje zprávu z jednání a rovněž tak i pozvánku na další rok. 

Závěrem je v dopisu vyjádřena naděje, že účast bude Janu Bártovi umožněna.316 

Poslední podobnou dochovanou listinou od Rakouského pastorálního institutu je 

pozvánka do Vídně na vědecký kongres. Za členy pastorální rady, k níž patří i prof. 

Klostermann byl podepsán Dr. Helmut Erharter, ostatně stejně jako ve všech předešlých 

listinách. Rovněž v žádné z pozvánek nechybělo ujištění, že náklady spojené s pobytem 

hradí hostitelský vědecký ústav.317  

Vzhledem k tomu, že již v srpnu 1968 se začala stahovat mračna nad církví i nad 

řeholníky a dopady zásahu cizích mocností na sebe nenechaly dlouho čekat, je jasné, že 

bojovat o výjezdní doložku na sklonku roku 1969 bylo zcela zbytečné, podobně jako 

v příštích letech. 

                                                 
312 Srov. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 50. 
ISBN neuvedeno. 
313 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 2. Österreichisches Pastoralinstitut, die Einladungskarte für Josef Bárta. 12.11.1969 Wien. 
314 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 2. Österreichisches Pastoralinstitut, die Einladungskarte für Josef Bárta. 24.10.1971 Wien. 
315 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 2. Österreichisches Pastoralinstitut, die Einladungskarte für Josef Bárta. 13.9.1972 Wien. 
316 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 2. Österreichisches Pastoralinstitut, die Einladungskarte für Josef Bárta. 24.8.1973 Wien. 
317 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 2. Österreichisches Pastoralinstitut, die Einladungskarte für Josef Bárta. 3.9.1973 Wien. 
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12.3.2. Návrat z nemocnice a odebrání státního souhlasu 
 

Jan Bárta se po úrazu vrátil do Vrchlabí, kde o něj pečovaly řeholní sestry 

františkánky Klemencie a Vilemína (příjmení obou řeholnic není v textu uvedeno). 

Nepřízeň osudu pokračovala - církevní tajemnice odebrala františkánům ve Vrchlabí 

státní souhlas. Přes veškerou snahu, arogance krajského církevního tajemníka byla při 

návštěvě Jana Bárty v Hradci Králové neoblomná.318 Jana krátce na to postihl infarkt. 

Po léčení mu přišla vhod rekonvalescence v novém působišti otce Matouše Sleziaka na 

faře v Lanově. Invalidní důchod byl příbramskému rodákovi přiznán 16. 3. 1970.319 

Úřad důchodového zabezpečení v Praze dne 17. 6. 1970 Josefovi Bártovi vyměřil 

důchod ve výši 886,-Kčs, přičemž jej vypočetl ze mzdově nejvýhodnějších let 1965–

1969, kdy průměrná mzda jmenovaného činila 1493,-Kčs. Je zde dovětek, že se 

nepodařilo vyhledat dokumentaci o zaměstnání v době 1. 7. 1949 – 15. 4. 1951.320 Josef 

Bárta na toto sdělení reagoval dopisem, kde se hájí, že od 1. 7. 1949 ukončil své 

působení v Kadani a od téhož data nastoupil do františkánského kláštera v Praze jako 

kněz, kde byl až do centralizace v dubnu 1950, kde všichni museli pracovat. O útěku 

zde není zmínka - pouze o zatčení v roce 1951. Zvláštní je, že reakce na dovětek 

v rozhodnutí o přiznání důchodu je tužkou označena datem 6. 5. 1981,321 jedenáctileté 

zpoždění se jeví divně, pravděpodobně se jedná o nějakou chybu. Později během let byl 

Josefovi Bártovi několikrát zvýšen důchod, v roce 1969 činila tato částka 966,-Kčs.322 

Infarkt se o františkánského kněze Bártu pokoušel ještě jednou, když jel navštívit 

sestry cyrilometodějky do Bílé Vody, konkrétní datum této příhody není známo.323 Podle 

lékařské zprávy došlo k první srdeční příhodě v roce 1970 a ke druhé v roce 1971.324 

                                                 
318 Srov. HOFMANOVÁ, Antonie. Rozsvítil jsem lampu. Dolní Maršov: vlastním nákladem, 1996, s. 50-
51. ISBN neuvedeno. 
319 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 26. ISBN neuvedeno. 
320 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č.1. Rozhodnutí Úřadu důchodového zabezpečení v Praze o přiznání a výši invalidního 
důchodu pro Jana Bártu. 17.6.1970 Praha. 
321 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č.1. Jan Bárta sděluje Úřadu důchodového zabezpečení v Praze informace o svém působení 
v letech 1949-1951. 6.5.1981. 
322 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. č.j.210318112 Jan 
Baptista Josef Bárta, desky č.1. Úřad důchodového zabezpečení v Praze posílá Josefu Bártovi rozhodnutí 
o uvolnění a zvýšení invalidního důchodu. 11.3.1980 Praha. 
323 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 26. ISBN neuvedeno. 



 

79 

Vzhledem k tomu, že Jan Bárta 6. 3. 1970 napsal svému nástupci ve Vrchlabí dopis, 

ve kterém mu sděluje, že se nemůže tak rychle přestěhovat,325 a jak již bylo výše 

uvedeno, bratranci Tomáš a Antonín byli přibližně do půlky roku 1970 ve Vrchlabí. Lze 

usuzovat, že otec Bárta se do Liberce přestěhoval v létě nebo na podzim roku 1970. 

Tomu nasvědčuje i rozhodnutí o získání průkazu pro invalidy s datem 10. 11. 1970, ke 

kterému dospěla Okresní posudková komise sociálního zabezpečení v Liberci. Přičemž 

Kapitulní konsistoř v Hradci Králové s ním rozvázala pracovní poměr 15. 4. 1970.326 

S přihlédnutím ke skutečnosti, že Jan Bárta žádal svého nástupce o čas na vystěhování, 

je pravděpodobné, že se stěhoval opravdu v půlce roku 1970. 

12. 4. Působení v Liberci 

 

Po těchto útrapách a v situaci, kdy byl kněžím z Vrchlabí odebrán státní souhlas, 

vypomohl litoměřický biskup Štěpán Trochta, jenž je vzal pod svou ochranu (jak bude 

ještě uvedeno). Chování biskupa Trochty bylo trnem v oku politickému režimu, neboť 

ze zprávy Ministerstva vnitra vyplývá, že episkop protěžoval řeholníky.327 Existuje 

listina s osobním blahopřáním od Štěpána Trochty k pětadvacátému výročí kněžské 

služby otce Jana Bárty. Biskup litoměřický v ní 7. 3. 1972 vyjádřil upřímná slova uznání 

a obdivu, která zakončil svým požehnáním. Obsah gratulace ukazuje, že řeholníka, vůči 

němuž použil oslovení „ Drahý Jene Baptisto“, si evidentně vážil.328 

Novým působištěm františkánů z Vrchlabí se tedy stala litoměřická diecéze, 

konkrétně Liberec a jeho okolí. Přesněji řečeno v případě otce Bárty a otce Matouše to 

byl Liberec, Žižkova ulice 28. Bratranci Tomáš a Antonín byli jako kněží povoláni do 

Hrádku nad Nisou a otec Pavel se stal duchovním správcem františkánek ve 

Vratislavicích. Bratr Matouš se stal kaplanem v Hejnicích. Otec Bárta navštěvoval 
                                                                                                                                               

324 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1, č. j. 723/70. Jan 
Baptista Josef Bárta, desky č. 1. Lékařská zpráva Okresního ústavu národního zdraví v Liberci o 
zdravotním stavu Josefa Bárty. 15.10.1982 Liberec. 
325 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1, č. j. 723/70. Jan 
Baptista Josef Bárta, desky č. 2. Dopis Jana Bárty svému nástupci. 6.3.1970 Vrchlabí. 
326 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1, č. j. 723/70. Jan 
Baptista Josef Bárta, desky č. 1. Kapitulní konsistoř v Hradci Králové rozvazuje pracovní poměr s Janem 
Josefem Bártou. 20.3.1970 Hradec Králové. 
327 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: A8, Inspekce MV, i. č. 1092. Vyhodnocení Federálního 
ministerstva vnitra agenturně operativní situace po linii římskokatolické církve, označeno č. 33 (1). 
7.1.1972 Praha. 
328 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Osobní blahopřání Janu Baptistovi Bártovi k 25 letům kněžské služby od biskupa 
Štěpána Trochty. 7.3.1972 Litoměřice. 
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Milosrdné sestry sv. Františka v Českém Dubu, kde sloužil bohoslužby.329 Od 

2. 12. 1970 byl příbramský rodák biskupem Štěpánem Trochtou ustanoven řádným 

zpovědníkem Školských sester ve Vratislavicích,330 kde žilo a pracovalo přibližně 30 

sester. Jednalo se o domov důchodců, sestry zde měly vyhrazeno jedno podlaží, otec 

Bárta je často navštěvoval a poskytoval jim minimálně šestidenní exercicie, což bylo 

velmi odvážné. Duchovní promluvy ke zmíněným účelům si řeholnice nahrávaly a 

půjčovaly i jiným komunitám. Pásky s těmito duchovními obsahy se již nepodařilo 

nalézt. Když se otec usadil v novém působišti, sestry mu pomáhaly rozšiřovat stohy 

oběžníků, které po troškách odnášely na poštu, aby množství dopisů nevzbuzovalo 

podezření. On sám měl díky činnosti v Sekretariátu řeholních společenství zmapovány 

všechny řádové komunity v Čechách i na Slovensku.331 Netrvalo dlouho a v 

„bártovské“ hlavě dozrála úvaha o realizaci soužití řádových duchovních. Na toto dobu 

vzpomíná otec Radim Jáchym, o kterém bude ještě řeč, byl spolubratrem a přítelem 

Jana Bárty. 

„Myšlenka usadit se v rodinných domech, obnovit tak řeholní život ve společenství a 

vyhnout se státní kontrole se ujala v naší provincii i u některých kongregací sester, 

zaujala však i bratry v zahraničí, zejména v Německu, kde se s obtížemi snažili prosadit 

tento „experiment“ návratu k původní formě františkánského života v „příbytcích“ (a 

ne v klášteřích), zatímco my jsme k němu byli dotlačeni pronásledováním, a přijížděli jej 

„okouknout“. O. Baptista však uskutečnil ještě další myšlenku s ní spojenou, totiž 

společný život bratří a sester v jednom domě, ve dvou komunitách s vnitřní klauzurou 

(obvykle ve dvou podlažích) a společnou kaplí a jídelnou. Měl jsem k němu (nejen já) 

zpočátku vážné výhrady, ukázalo se však, že při zachování základních zásad (klauzura a 

přítomnost starších představených v domě) se dá uskutečnit bez zvláštních rizik. Po roce 

1989 byl tento „model“ jaksi samočinně opuštěn, neboť ztratil svůj význam.“332 Mimo 

                                                 
329 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 26. ISBN neuvedeno. 
330 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Pověření Jana Baptisty Bárty řádným zpovědníkem školských sester ve Vratislavicích 
nad Nisou od biskupa Štěpána Trochty. 2.12.1970 Litoměřice. 
331 Srov. Rozhovor s Václavou Veronikou ŘÍHOVOU. Praha 9.7.2012. 
332 Cit. JÁCHYM, Radim Miloslav. Otec Baptista Bárta, jak jsem ho znal. Poutník 1997, roč. 4, č. 4, s. 
18. ISSN neuvedeno. 
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komunitu v Liberci vznikala podobná společenství také v Praze, Brně, Bratislavě a 

Košicích.333 

12.4.1. Dům U Pelikána a ostatní zakoupené objekty 
 

V Liberci Jan Bárta z našetřených peněz prostřednictvím sester levně sehnal dům U 

Pelikána, který původně zdědila paní Gottsteinová žijící ve východním Německu. Jan za 

ní osobně dojel a vyjednal koupi. Objekt stál přibližně 44 587,-Kčs, dědický poplatek 

činil 16 500,-Kčs, k tomu byla zaplacena ještě jedena částka 3 576,-Kčs, k jakému účelu 

není uvedeno.334 Nějaký díl z těchto peněz pravděpodobně přispěly i sestry a spolubratr 

Radim Jáchym.335  

Dům zakoupený dne 24. 10. 1972 v ulici Na Perštýně byl památkově chráněný a je 

do současnosti ve správě františkánů. Nad jeho hlavním vchodem je vyobrazen pelikán, 

koupi domu otec Bárta vnímal jako Boží vedení. V křesťanské ikonografii je zmiňované 

zvíře vnímáno jako symbol Krista. Pelikán byl původně, dle výkladu řeckého spisu 

Physiologus, označen za zvíře, které živí svá mláďata vlastní krví a mrtvá přivádí 

k životu, podobně jako Kristus občerstvuje a oživuje své věrné.336 Objekt byl zakoupen 

na jméno Josef Bárta a Eva Bártová jako rodinný dům, aby nebudil zbytečnou 

pozornost policejních orgánů.337 Nové obydlí bylo nutné rekonstruovat, na opravách se 

podíleli bratři a přátelé z Liberce i řeholníci odjinud. Otec Bárta svážel materiál na 

stavbu. Do domu na Perštýně se přistěhoval bratr Česlav Křížala a novic Metod 

(příjmení není v textu opět uvedeno). Sestra Vilemína se starala o domácnost. Opravy 

byly pro bratra Česlava fyzicky náročné, v civilním zaměstnání pracoval v liberecké 

čističce odpadních vod a ve volném čase se ještě věnoval studiu teologie u otce Bárty.338 

V roce 1974 se přistěhoval otec MUDr. Kosmas Trojan, počítalo se s tím, že bude 

pečovat se svou manželkou o starší kněze v nově zakoupeném objektu v ul. Vrchlického 

81. Bratr Kosmas Trojan byl původně ženatý muž a měl dceru, která tragicky zahynula 

                                                 
333 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Životopis Jana Baptisty Bárty- Jan Baptista Bárta OFM, autor Radim Jáchym za 
pomoci spolubratří, str. 1. 
334 Srov. Soukromý archiv Miloslava Radima Jáchyma, Liberec. Dopis Jana Bárty Živnostenské bance 
v Praze 1. 27.10.1972 Liberec. 
335 Srov. Rozhovor s Miloslavem Radimem JÁCHYMEM. Liberec 27.12.2010. 
336 Srov. JÁCHYM, Radim Miloslav. Otec Baptista Bárta, jak jsem ho znal. Poutník 1997, roč. 4, č. 4, s. 
16-17. ISSN neuvedeno. 
337 Srov. Soukromý archiv Miloslava Radima Jáchyma, Liberec. Dopis Jana Bárty Bytovému odboru 
MěNV v Liberci. 24.10.1972 Liberec. 
338 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 26-27. ISBN neuvedeno. 
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při náletu v roce 1945, po této události se rozvedl a stal se františkánem. V 50. letech 

mu bylo umožněno provozovat lékařskou praxi. Zdravotní sestra v jeho ordinaci byla 

řeholní sestra apoštolátu svatého Františka. Když pro MUDr. Ladislava Kosmase 

Trojana přišla StB, sestra vymyslela plán, který později uskutečnila. Vzala si svého 

kolegu lékaře za manžela ještě, když byl ve vězení. Společně adoptovali dceru a po 

návratu otce Trojana z vězení se usadili v západních Čechách. Sňatek byl pouze fiktivní, 

MUDr. Trojan se domníval, že ho toto předstírané manželství ochrání před StB. Otec 

Bárta chtěl vytvořit komunitu z rozptýlených spolubratrů, a tak mu jeho úmysl 

s přizváním lékaře i s jeho rodinou nečinil problém. Otec Kosmas Trojan pracoval jako 

lékař na zdravotním středisku v Liberci a částečně působil jako kněz. Postupně ale tento 

způsob života činil pohoršení u mladších spolubratrů. Aby se situace uklidnila, lékař a 

zdravotní sestra se rozvedli. V té době už vlastnili bratři františkáni další obydlí 

v Jablonci nad Nisou, tento dům se ponechal bývalé manželce MUDr. Trojana a jejich 

adoptivní dceři.339 Pravděpodobně se jedná o zakoupený dům v roce 1978. Během 70. 

let se postupně majetek františkánů v Liberci rozrostl o pět domů.340 

Otec Kosmas Trojan dožil v Liberci, v ulici Vrchlického. Dům byl napsaný na jeho 

osobu, poté na spolubratra Jana Buriana a nyní je vlastnictvím provincie františkánů.341 

Dlužno dodat, že i toto obydlí bylo nutné rekonstruovat, bratři františkáni se podíleli na 

úpravách domu, ale například na pokrytí střechy a jiné zednické práce byli objednáni 

řemeslníci. Jak již bylo uvedeno - bratranci Tomáš a Antonín žijí v současnosti 

v Liberci, konkrétně v ulici Vrchlického. Bratr Antonín se přistěhoval ještě před 

revolucí v roce 1989 a bratr Tomáš v roce 1994.342  

V dubnu 1974 se do Liberce přistěhoval Karel Dachovský, autor románu Umlčený 

zvon a studie Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Tehdy z řeholního společenství 

odcházel bratr Metod, který se ženil. Otec Jan byl proti tomu. Karel Dachovský píše o 

dovolené s Janem, bratrem Cyrilem a novicem Petrem. Příjmení spolubratrů ve své 

studii opět neuvádí. Při okružní cestě po Čechách, kterou Karel Dachovský označuje 

jako dovolenou, se stavili v Příbrami u Janova bratra Ladislava, také u pátera Vladimíra 

                                                 
339 Srov. Rozhovor s Miloslavem Radimem JÁCHYMEM. Liberec 4.7.2012. 
340 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 29-31. ISBN neuvedeno. 
341 Srov. Rozhovor s Miloslavem Radimem JÁCHYMEM. Liberec 4.7.2012. 
342 Srov. Rozhovor s Pavlem Antonínem KEJDANOU a s Pavlem Tomášem GENRTEM. Liberec 
29.12.2010. 
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(příjmení není uvedeno) na faře v jižních Čechách. Další zastávkou bylo poutní místo 

Klokoty a návštěva ThDr. Matějky, se kterým příbramský rodák překládal denní 

modlitbu církve. Na svatého Jakuba sloužil otec Bárta bohoslužbu v kostele u Českého 

Dubu. Cestovali automobilem škoda 100, později získal opět fiat. 

Mimo jiné na cestách navštívili také otce Radima, který byl náměstkem banky 

v Jindřichově Hradci a sám se musel starat o maminku. Otec Radim byl jedináček, 

maminka na něm lpěla a nevěděla, že její syn je františkánský kněz. Sám 17 let studoval 

teologii.343 Po roce 1968 bylo otci Radimovi Jáchymovi jasné, že nebude moci studovat 

teologii. Ale v Jihlavě, v létě roku 1970 na pohřbu provinciála Metoděje Řezníčka, se 

setkal s otcem Bártou, který už o jeho zájmu stát se řeholníkem věděl od jiných a který 

mu umožnil stát se františkánem. Bylo zajímavé, že oba jmenovaní muži se již setkali v 

letech 1949-1950, když byl otec Radim Jáchym ještě na vysoké škole politicko-

sociální.344 

Tehdy byl otec Radim Jáchym vyslán k františkánům u Panny Marie Sněžné požádat 

o duchovního rádce pro vysokoškolský kroužek. Otcem Urbanem mu byl doporučen Jan 

Bárta, který se studentům věnoval až do osudného dubna 1950.345 V pozdějších letech 

byl mladý absolvent Vysoké školy politicko-sociální nucen strávit tři roky u PTP, tehdy 

se rozhodl pro duchovní povolání, poněvadž byl rozený samouk, léta sám studoval 

teologii. V 70. letech chodil pouze na zkoušky, které mu zprostředkoval otec Bárta u 

různých zkoušejících na rozličných místech, vzpomíná, jak sám Jan Bárta zkoušel i 

v autě, občas s ním totiž absolvoval některé cesty. Také se upamatoval na jednu zkoušku 

u františkánského kněze Aloise Moce, kterou složil v Praze. Později, na žádost tajného 

provinciála Aleše Vojtěcha Zlámala, poskytoval Radim Jáchym konzultace a zkoušel 

mladé spolubratry v domě U Pelikána. Jeho oborem byla především filozofie,346 ale učil 

také dogmatiku.347 (O tomto způsobu studia bude ještě řeč.) Vzhledem k tomu, že 

řeholní život mužských řádů v době totality nebyl oficiálně možný a tudíž neexistoval 

ani řádový majetek, stal se Radim Jáchym dědicem domu U Pelikána. Zde žil do 

                                                 
343 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 27. ISBN neuvedeno. 
344 Srov. Rozhovor s Miloslavem Radimem JÁCHYMEM. Liberec 27.12.2010. 
345 Srov. JÁCHYM, Radim Miloslav. Otec Baptista Bárta, jak jsem ho znal. Poutník 1997, roč. 4, č. 4, s. 
13. ISSN neuvedeno. 
346 Srov. Rozhovor s Miloslavem Radimem JÁCHYMEM. Liberec 27.12.2010. 
347 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 27. ISBN neuvedeno. 
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poloviny roku 2012, na jaře téhož roku dal tento objekt přepsat na františkánskou 

provincii. 348 (Je známým faktem, že dnes žije ve františkánském domě v ulici 

Vrchlického v Liberci). Na svého horlivého přítele z Příbrami vzpomíná rád a je 

vděčný, že mu umožnil stát se františkánem. Není žádným tajemstvím, že otec Bárta ve 

svém zápalu pro věc občas moc mluvil i tam, kde to jiní považovali za zbytečný 

přepych, v tom se oba přátelé neshodli.349 

 

12. 4. 2. Tajné studium  
 

Popsaná horlivost Jana Bárty se projevovala poskytováním duchovních cvičení 

sestrám v řadě ženských klášterů, také řeholnice připravoval na zkoušky z katechizmu, 

jak ostatně bylo výše uvedeno, jeho činnost se stále více a více rozrůstala. V Liberci 

probíhala tajná teologická studia pro řeholní bratry a sestry. Otec Bárta poskytoval 

konzultace z fundamentální a morální teologie a otec Radim Jáchym, jak již bylo 

řečeno, vyučoval filozofii a dogmatiku. Dům U Pelikána v Liberci se stal jedním z 

center pro teologická řádová studia, byla zde také umístěná kaple. Ráno sloužil Jan s 

otcem Kosmou bohoslužby a večer probíhaly chórové modlitby, dále se mše svaté 

sloužily podle momentální situace.  

Na přednášky chodili bratři a sestry z Liberce a jeho okolí, jiní přijížděli i ze 

vzdálenějších koutů země. Organizace řádového studia byla náročná pro lektory, kteří 

dojížděli do jednotlivých středisek dvakrát do měsíce.350 Existuje informace, že údajně 

přednášelo pět františkánů, z textu ale nevyplývá, zdali se v tomto případě jednalo 

pouze o komunitu v Liberci.351 Mimo jiné Jan Bárta jezdil hojně do Bratislavy, kde 

přednášel, zpovídal i zkoušel, sestry františkánky tam pro něj našly pět zájemců o 

františkánský řeholní život. Představeným tu byl otec Stanislav, Janův novicmistr. Otec 

Bárta prohlašoval, že u našich západních sousedů by nikdo neřídil 500 kilometrů auto a 

poté šel rovnou přednášet.352 Studenti měli kromě duchovních povinností také civilní 

                                                 
348 Srov. Rozhovor s Miloslavem Radimem JÁCHYMEM. Liberec 4.7.2012. 
349 Srov. Rozhovor s Miloslavem Radimem JÁCHYMEM. Liberec 27.12.2010. 
350 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Životopis Jana Baptisty Bárty - Jan Baptista Bárta OFM, autor Radim Jáchym za 
pomoci spolubratří, str. 2. 
351 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. V umlčeném zvonu jsem o tom nepsal. Praha: Řád, roč. 2008, č. 1, str. 59. 
ISSN 1802-3177. 
352 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 28-29. ISBN neuvedeno. 
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zaměstnání a k tomu ještě vzdělávání, které dosahovalo úrovně tehdejší teologické 

fakulty v Litoměřicích. Vzdělávacími materiály byly různé překlady z polské a německé 

literatury. Z řad studentů vzešlo minimálně deset kněží a řada sester.353 Dochované 

listiny obsahující přehled tajného studia pochází z přelomu 70. a 80. let a dokládají 

nauky, které se vyučovaly. Jsou zde uvedeny základní teologické předměty: filozofie, 

Starý zákon, Nový zákon, církevní dějiny, dogmatika, fundamentální teologie, morální 

teologie, církevní právo a pastorální teologie. Tyto předměty obsahovaly různé 

podkapitoly a byly rozvrženy do 18 semestrů, v tomto případě pro 38 studentů, z toho 

14 bratrů a 24 sester.354 Je pravdou, že zkoušky probíhaly semestrálně, ale kdo měl 

výborný prospěch, mohl studovat rychleji. Na konci studia se buď sešla komise 

v Liberci, anebo student musel putovat za zkoušejícími na různá místa. 

Jeden z absolventů si vzpomněl na situaci, která se opravdu přihodila - v ulici Na 

Pernštýně došlo k pokusu o znásilnění. Jedna ze sester vyběhla z obydlí františkánů, 

násilníka vyplašila, ženu přivedla do domu a zavolala policii. Policie si ženu odvedla 

k výslechu a druhý den, během něhož probíhaly přednášky, přišli kriminalisté 

vyslechnout i obyvatele domu U Pelikána. Na chodbě se nacházelo množství bot a 

věšáky byly zarovnané ošacením. Vyšetřovatelé se usadili v jedné místnosti a postupně 

zjišťovali podrobnosti útoku z předešlého dne od jednotlivých svědků. Otcové Radim i 

Jan v klidu poskytovali konzultace a pouštěli své žáky jednoho po druhém k výslechu. 

Vzhledem k tomu, že policisté byli zabráni do svého případu, tak je nejspíše nenapadlo, 

že by v objektu, kde se nacházeli, mohlo docházet k tajnému studiu. Navíc se jednalo o 

vyšetřovatele násilných činů.355 

 

12. 4. 3. Organizační záležitosti a zahraniční cesty 
 

Jan Bárta nejenže stihl řadu činností, ale zaměstnával i své přátele z komunity. 

Kromě sester a otce Radima Jáchyma mu pomáhal jeho celoživotní přítel Jan od Kříže 

Podlaha, jenž psal různé materiály pro sestry a který si sám v 50. letech za pokus o 

                                                 
353 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Životopis Jana Baptisty Bárty - Jan Baptista Bárta OFM, autor Radim Jáchym za 
pomoci spolubratří, str. 2. 
354 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-3. Jan Baptista Josef 
Bárta, Věci z výstavy. Přehled studia Teologie Jana Baptisty Bárty, označeno č. 282-283, z přelomu 70. a 
80. let. 
355 Srov. Rozhovor s Antonínem Klaretem DAMBROWSKIM. Praha 26.11.2010. 
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dostudování teologie odpykal dvouletý trest ve vězení. Ostatně Jan Bárta, tehdy ve 

výkonu trestu, byl přivezen jako svědek k soudu s Janem od Kříže Podlahou, ale 

výpovědí svému příteli nijak neublížil. Jan od Kříže Podlaha žil mimo komunitu 

v Liberci, ale přesto se oba kamarádi navštěvovali.356 

Otec Bárta „donutil“ i lékaře Kosmu Trojana napsat Pastorační medicínu, Antonín 

Dambrowski, který začínal noviciát v roce 1978, zase překládal dogmatiku z polštiny.357 

Antonín Kejdana, který měl ovšem oficiální duchovní povolání, stejně jako jeho 

bratranec Tomáš Genrt, byl pověřen zkoušením sester a katechetů. Bratr Tomáš psal 

převážně vysvědčení a studijní poznámky, které rozesílal sestrám.358  

Neteř Evu dokázal také „zaúkolovat“, počátkem 70. let se stala studentkou medicíny 

a jezdila za strýcem do Liberce, kde psala výpisky a pomáhala rozvážet rozličné 

materiály. Po půl roce jí došlo, že by se mohlo jednat o tajnou činnost a strýce se na své 

podezření zeptala. Jan Bárta zřejmě vše považoval za takovou samozřejmost, že si snad 

ani neuvědomil, jaké problémy by mohl způsobit své příbuzné. Přinejmenším ji mohl 

alespoň předem informovat o situaci tak, aby se pro riskantní jednání mohla rozhodnout 

sama. Eva byla spolumajitelkou domu U Pelikána, čistě z praktických důvodů se 

nemovitosti komunity psaly na více soukromých osob, aby o ně řeholníci nemohli přijít. 

Neteř Janu Bártovi stále pomáhala, vztah mezi nimi byl nadále vstřícný, cestovala s 

Janem i jako řidička, společně jeli i do Krakova a do Berlína. Ostatně mladé děvče 

s přicházející módou minisukní bylo v  případě kontroly dopravní hlídkou na cestách 

určitou výhodou. Jinak ovšem povaha moralisty byla i proti tomuto oděvnímu hitu. 

„Bártovské“ povahy se ale časem neshodly. Předmětem jejich sporu se stalo to, že otec 

Bárta chtěl své neteři naplánovat život v Liberci, kde by působila jako lékařka pro zdejší 

komunitu, což mladé děvče, které se po studiích chtělo vrátit do svého rodiště, celkem 

pochopitelně odmítalo.359 

Tehdy dal Jan Bárta část domu přepsat na řeholnici Alenu Jánošíkovou. Je zajímavé, 

že o důvodech této transakce informoval Radima Jáchyma s tím, že neteř se má vdávat, 

a aby případně jejímu manželovi zabránil vznesení nároku na dům, učinil výše uvedená 

                                                 
356 Srov. Rozhovor s Antonínem Janem od Kříže PODLAHOU. Moravská Třebová 8.1.2011. 
357 Srov. Rozhovor s Antonínem Klaretem DAMBROWSKIM. Praha 26.11.2010. 
358 Srov. Rozhovor s Pavlem Antonínem KEJDANOU a s Pavlem Tomášem GENRTEM. Liberec 
29.12.2010. 
359 Srov. Rozhovor s Evou STRÁSKOU. Kynšperk nad Ohří 20.7.2012. 
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opatření.360 Eva Bártová se ve skutečnosti vdala až za 15 let od této příhody. Celá 

událost se jeví tak, že Jan Bárta pravděpodobně nechtěl přiznat rozepři se 

svou  příbuznou Evou. Žel neteř se už se svým strýcem nestihla usmířit a rovněž ji 

nikdo neinformoval o pohřbu zmíněného příbuzného.361 

Z pozdějšího rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 17. 4. 1984 vyplynulo dle 

svědectví Aleny Jánošíkové, že zřejmě opravdu došlo k nějaké rozepři mezi strýcem a 

neteří. Svědkyně poukazuje, že příbuzná Eva Bártová nebyla na pohřbu.362 

Jak již bylo nastíněno, působnost otce Bárty se neomezovala pouze na oblast 

tehdejšího Československa. Na podzim roku 1974 měl například duchovní cvičení pro 

libereckou mládež na chatě Karla Dachovského v Řeži, ale navštěvoval velmi 

frekventovaně i františkánské řeholní společenství ve východním Německu a Polsku. 

Udržoval styky s biskupy a s kardinálem Benschem v Berlíně. Ten provezl Janův 

překlad breviáře do Říma.363 Osobní dopis, v němž se Eliška Prettschnerová obdivně 

vyjadřuje k Janovi Bártovi, potvrzuje, že na konci června roku 1971 měl vyjít I. díl jeho 

denní modlitby církve.364 V berlínské rezidenci se konala vždy 6. ledna setkání 

františkánů, na kterých Jan Bárta opět nesměl chybět. Karel Dachovský byl také 

svědkem, když příbramský rodák dával exercicie před svěcením německým 

bohoslovcům. Dále navštěvoval biskupa Aufderbecka v Erfurtu, který rovněž světil 

mladé františkány pocházející z naší země.365 V prosinci 1978 zde byli vysvěceni 

dva mladí františkáni.366 Tuto informaci potvrzuje také Antonín Klaret Dambrowski, 

který byl sám vysvěcen na jáhna v německém Erfurtu roku 1983, což už bylo po skonu 

Jana Bárty. 

Když ale řeholníkům naše bezpečnostní orgány zabavily cestovní pasy, docházelo 

k tajnému svěcení kněží na Slovensku. Uskutečňovalo se tak na základě dohody mezi 

                                                 
360 Srov. Rozhovor s Miloslavem Radimem JÁCHYMEM. Liberec 27.12.2010. 
361 Srov. Rozhovor s Evou STRÁSKOU. Kynšperk nad Ohří 20.7.2012. 
362 Srov. Soukromý archiv Miloslava Radima Jáchyma, Liberec. Výslech svědkyně Aleny Jánošíkové, 
dílčí část ze soudního jednání, fragment. 
363 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 27-28. ISBN neuvedeno. 
364 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 2. Osobní dopis od Elišky Prettschnerové Janu Bártovi. 11.6.1971 Roma. 
365 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 27-28. ISBN neuvedeno. 
366 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 31. ISBN neuvedeno. 



 

88 

kardinálem Františkem Tomáškem a slovenským biskupem Peterem Dubovským. 

Antonín Dambrowski se takto stal v roce 1986 knězem.367  

V létě 1976 poskytl Jan Bárta také exercicie v klášteře františkánů v Jasné Goře, 

pravděpodobně cestoval opět s několika svými spolubratry (poněvadž je v textu Karla 

Dachovského užito množné číslo). Tehdy navštívili také františkánský klášter Kalvárii 

Zabrzydowskou, Krakov a františkánský klášter kamaldulských mnichů, kde se nechal 

jeden z bratrů dobrovolně zazdít na výraz pokání. Jan dodával, že v našich poměrech je 

askeze dostatečná, a proto není nutné nic podobného vymýšlet. Cestou došlo také 

k návštěvě Osvětimi. Janovi tábor připomínal komunistická vězení. Podíval se také do 

cely světce Maxmiliána Kolbeho ověnčenou množstvím stuh a květin v národních 

barvách Polska.368 Zahraniční cesty otce Bárty byly velice riskantní, poněvadž v tajných 

dveřních prostorách provážel z Polska české knihy vydané Křesťanskou akademií 

v Římě.369 

Dne 31. 12. 1976 Jan Bárta přišel o státní souhlas v Českém Dubu, přesto tam občas 

jezdil zpovídat a sloužit mši svatou, někdy poslal spolubratra Kosmu.370 1. 10. 1976 se 

vyhrotila situace mezi církevním tajemníkem a otcem Bártou, který mu poslal velmi 

odvážný dopis ostrého rázu. Církevní tajemník údajně vyhrožoval sestrám v Českém 

Dubu, že odejme otci Bártovi státní souhlas, jelikož řeholnice pravděpodobně odmítaly 

jít k volbám. Příbramský rodák uvádí důvody, proč nešel na schůzku s představiteli 

lidosprávy, především byl přesvědčen, že na schůzku, kde všichni jednohlasně vše 

odsouhlasí, nemá smysl chodit. Mimo jiné byl omluven i ze zdravotních důvodů.371 Dne 

27. 12. 1976 otec Jaroslav (příjmení je zde neuvedeno) s politováním informuje Jana 

Bártu, že do farnosti v Českém Dubu přišel přípis, který odebírá otci Bártovi státní 

souhlas pro duchovní činnost v této farnosti.372  

                                                 
367 Srov. Rozhovor s Antonínem Klaretem DAMBROWSKIM. Praha 26.11.2010. 
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370 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 28. ISBN neuvedeno. 
371 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 2. Osobní dopis Jana Bárty církevnímu tajemníkovi. 1.10.1976 Liberec. 
372 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 2. Oznámení otce Jaroslava o doručení informace o odebrání státního souhlasu Janu 
Bártovi. 27.12.1976 Český Dub. 
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Jan se ovšem s příchodem roku 1977 nadchl pro vznik Charty´77 a s jezuitou 

Šilhanem a dominikánem Benešem navštěvovali řádové představené s nově sepsanou 

Chartou řeholníků, kterou ale většina představených svým podpisem nepoctila. Znění 

této charty odvysílala rozhlasová stanice Vatikán. Brzy měl otec Šilhan potíže a 

následně i sám Jan. 

Karel Dachovský vzpomíná, jak s otcem Janem v létě 1977 navštívili rumunské 

františkány. Při cestě uviděli Ostřihom a pak Bukurešť. Týden strávili v Moldávii, kde 

navštívili různé kláštery.373 Tehdy na výlet jely tři vozy českých a slovenských 

františkánů.374 Po návratu byl zakoupen nový dům v Liberci – Karlínkách ve společném 

vlastnictví s řeholnicemi Řádu německých rytířů. Sestry si jej odkoupily celý, neboť jim 

jejich představený zakázal bydlet společně s františkány. Další budova, přezdívaná 

Carceri, byla obstarána ve Vesci. Tyto stavby se musely také zrekonstruovat a 

přizpůsobit požadavkům komunity. Ve Vesci v září 1978 během exercicií proběhlo 

hlasování o společném soužití bratrů a sester. Otec Bárta zastával názor, že je nutné 

přežít a pomoci i sestrám. Řeholní život bratrů a sester pod jednou střechou byl 

schválen.375  

Pokud se jedná o obstarávání domů pro komunity, byl Jan Bárta (a nejen on) ochoten 

projevit značnou odvahu, která by sice mohla být chápána spíše jako dobrodružnost, ale 

byla určitou nutností pro vytváření řádových společenství. Vzhledem k tomu, že mladší 

spolubratr na Slovensku kupoval dům pro komunitu a prodávající mu nechtěli 

nemovitost prodat bez souhlasu rodičů, neboť jim připadal mladý, otec Bárta se sestrou 

Viktorií (příjmení není známo) byli ochotni zastoupit otce a matku mládence. Oba 

domnělí rodiče byli malého vzrůstu, kdežto jejich mladší spolubratr, který vystupoval 

jako jejich syn, byl velmi vysoký. Pro prodávajícího to bylo překvapení, kterému se 

divili, ale otec Bárta zachoval klidnou hlavu. Převod nemovitosti proběhl bez problémů. 

Dlužno dodat, že vlastní rodiče o počínání svého syna nevěděli.376  

                                                 
373 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 29. ISBN neuvedeno. 
374 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. V umlčeném zvonu jsem o tom nepsal. Obrázek libereckých farností 
2007, roč. 6, č. 1, s. 4. ISSN neuvedeno. 
375 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 29-31. ISBN neuvedeno. 
376 Srov. Rozhovor s Václavou Veronikou ŘÍHOVOU. Praha 9.7.2012. 
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Ačkoli byl Jan Bárta pozván do Říma od Leona Barabase už v roce 1969, musel si na 

návštěvu Itálie počkat ještě dalších deset let.377 V červnu roku 1979 Jan Bárta navštívil 

generální kapitulu v Assisi, přesto se zde nemohl zdržet, jak vypovídá tajný dokument, 

který uvádí, že v účasti na zasedání pokračuje Simon Zuska. Listina je podepsána 

Simonem Zuskou, Janem Bártou a generálním představeným Johnem Vaughnem.378 

Simon Zuska žijící ve Španělsku byl přítel Jana Bárty, hojně spolu udržovali 

korespondenci.379 Často si posílali pozdravy.380 Tento přítel byl vlastně Šimon Zuska, 

který se po únoru 48 zúčastnil manifestace a musel uprchnout za hranice, aby unikl 

zatčení. Později se usadil ve Valencii. Pro zajímavost tento muž v roce 1952 objevil část 

ostatků Anežky České.381 

Od malé odbočky je třeba vrátit se k příhodě v Assisi, kde Generální představený 

františkánů před otcem Bártou poklekl a políbil mu ruku a pronesl, že je mučedník. Jan 

Bárta pokračoval v cestě po Itálii. Na kurii v Římě podrobně vylíčil situaci 

v Československu.382 Po hlavním městě Itálie jej doprovázela Eliška Prettschnerová.383 

Navštívil také Neapol, Florencii a hrob svatého Antonína v Padově. Cestou ke skalním 

hrobům se málem vyboural.384 Zážitků z výletu bylo tedy hodně, otec Bárta měl hojně 

diapozitivů a spolubratři k nim museli namlouvat komentář, aby se o své zážitky z cest 

mohl františkán pocházející z Příbrami podělit se sestrami.385 

V září 1979 se začala stahovat mračna nad komunitou v Liberci v podobě domovních 

prohlídek a výslechů, tato situace pokračovala i v roce 1980. V únoru 1980 řeholní 

                                                 
377 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 2. Lettera d´invito, mittente Leone Barabas, beneficario Jan Bárta. 19.4.1969 Roma. 
378 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Aviso – secreto información, „No publicar bajo ningun pretexto!“.6.6.1979 Asis. 
379 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 2. Pohlednice k Velikonocům Šimonovi Zuskovi. 
380 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 2. Pohlednice k Vánocům Šimonovi Zuskovi. 16.12.19?? Liberec. 
381 Srov. BENEŠ, Petr Regalát, BUŇATOVÁ, Marie, DERNOVŠKOVÁ, Jana, KAŠPAR, Jan, 
KŘEČKOVÁ, Jitka, NOVÁKOVÁ, Barbora, HRUBEŠ, Martin, ed. Historia Franciscana. Katalog 
výstavy pořádané ke 400. výročí příchodu bratří františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze 
(1604-2004). 1.vyd. Praha: Provincie bratří františkánů, 2004, s. 126. ISBN neuvedeno. 
382 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 30. ISBN neuvedeno. 
383 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. V umlčeném zvonu jsem o tom nepsal. Obrázek libereckých farností 
2007, roč. 6, č. 1, s. 4. ISSN neuvedeno. 
384 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 30-31. ISBN neuvedeno. 
385 Srov. Rozhovor s Antonínem Klaretem DAMBROWSKIM. Praha 26.11.2010. 
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společenství v Liberci přišlo o nemocného bratra Severina (o něhož do té doby pečoval 

MUDr. Trojan). 

Cesta do Arménie s Alešem Zlámalem byla zřejmě jedním z posledních delších 

zahraničních výletů otce Bárty. K návštěvě východní země se váže incident s českou 

turistkou, jež veřejně vyřkla tvrzení, že mniši jsou povaleči. Jan Bárta se proti tomuto 

výroku musel ohradit.386  

 

12. 4. 4. Dopisy církevním hodnostářům 
 

Z konce 70. let se dochovaly tři důležité dopisy - dva určené kardinálovi Tomáškovi 

a jeden biskupovi (u něhož není uvedeno jméno). V dopisu biskupovi ze dne 1. 2. 1977 

kromě obvyklých úvodních formulací Jan Bárta s lítostí oznamuje, že se s ním názorově 

neshodne a není sám (v listině vyjadřuje v množném čísle naději, že otec biskup své 

názory šíří pouze neúmyslně). V další části dopisu mu vytýká, že není schopen dodržet 

dané sliby. Připomíná, že od roku 1968 mu biskup sliboval zaslání skript, o které 

opakovaně žádal a o nichž posléze zjistil, že nejsou stejně k dispozici, přestože je nutně 

potřeboval na kurz. 

V roce 1969 podal Syntézu učení víry – kvalifikační práci k posouzení, rok se nic 

nedělo a pak mu bylo sděleno, aby zvolil jiné téma – proto sepsal Diakonii pokoncilové 

církve v Polsku, NDR a u nás. Po další časové prodlevě ho dr. Merell informoval o 

nesouhlasu biskupa s posledním jmenovaným dokumentem. Otec Bárta se táže, proč 

nedostal odborné posouzení této práce. Poté se odchyluje od tématu a vytýká biskupovi, 

že mu bylo svěřeno doručení rezoluce o řeholích  na Ministerstvo (pravděpodobně 

kultury), která tam vůbec nedošla, což mělo okamžité a negativní dopady na řádová 

společenství. 

Dále se ho táže, zdali četl Chartu řeholníků, v níž je pravdivě vykreslena situace 

církve v Československu, jelikož očekává změnu postoje episkopa vůči jednotě církve 

(podle závěru II. vatikánského koncilu). Vyslovuje naději, že biskup se umoudří a 

využije možnosti učinit nápravu.387 

                                                 
386 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 29-31. ISBN neuvedeno. 
387 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 2. Dopis biskupovi od Jana Bárty. 1.2.1977 Liberec. 
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Další dopis z roku 1978 je adresovaný kardinálovi Františkovi Tomáškovi. Kromě 

běžného úvodu v něm píše, že se objevily zprávy o možném jednání v souvislosti 

s řeholními společenstvími. V souladu se svým svědomím vyjadřuje nejen své názory. 

Navrhuje řešení z loňského spisu, jež nastiňuje celosvětový vývoj budoucnosti 

řeholníků. Upozorňuje na stav neutěšeného řeholního života vystaveného neustálému 

tlaku. Duchovní žijí ve ztížených podmínkách neumožňujících existenci řádů. Není 

uznána právní subjektivita jednotlivých řádů, tím pádem stát neumožňuje jinou cestu 

než odluku od něj. Státem povolená forma řeholního života sester se úzce vymezuje 

pouze na péči o staré či postižené bez jakékoliv možnosti volby pracovní pozice (s 

ohledem na dosaženou kvalifikaci) nebo svobodného výběru charakteru činnosti. Má 

určité obavy, aby situace z 50. let nebyla dodatečně schválena. K jednání o řádových 

společenstvích je nutné pozvat i vyšší představené řeholí. Pokud by se požadavky řeholí 

nepodařilo uplatnit, je třeba se s důvěrou v Boha zdržet jednání.388 

Třetí dopis ze dne 9. 5. 1980 je určený kardinálovi obsahuje opět úvodní formulace. 

V dopisu Jan Bárta žádá, aby Jeho Eminence odmítla nebo alespoň nezveřejňovala 

dohodu církevních hodnostářů z 2. 4. 1980, jež pouze upevňuje práva tajemníků a 

omezuje práva duchovních nemajících státní souhlas. Obává se, že by tato situace 

mohla vést ministranty i jejich rodiče ke strachu a ohrozit duchovní službu. Dotazuje se, 

jak ordináři mohou obhajovat závěry koncilu o svátostné a bratrské jednotě, když 

dohoda, která ještě více oslabuje jednotu církve a schvaluje omezování základních 

lidských práv a svobod, je proti tomuto koncilnímu učení. 

Podle čl. 120/76 Sb. má každý věřící právo na svobodné provádění náboženských 

úkonů. Na základních lidských právech a svobodách se nelze dohadovat nebo je 

„povolovat“. Církev by se neměla dělit na kněze se státním souhlasem a bez něj nebo 

podle toho, kdo přísluší ke Sdružení katolických duchovních Pacem in terris či ne. Dále 

žádá veřejný protest proti způsobu přijímání uchazečů na teologickou fakultu, kdy si 

zve příslušník StB zájemce o studium bohosloví a od tohoto pohovoru se odvíjí 

(ne)přijetí ke studiu. Vyzývá kardinála k podpoře mužských a ženských řeholních 

společenství, které jsou odsouzeny k zániku. Děje se tak za tichého souhlasu ordinářů a 

navzdory zákonu, který měl těmto křivdám zamezovat. 

                                                 
388 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 2. Dopis kardinálovi Františkovi Tomáškovi od Jana Bárty. 1978. 
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Dalším sporným bodem je diskriminace všech řádových sester umístěných 

v ústavech sociální péče a v domovech důchodců (plynoucí ze směrnice a dohody mezi 

státními institucemi a Českou katolickou charitou), která zahrnuje i omezení kontaktů se 

zahraničím. V tomto kontextu Jan Bárta klade otázky: 

1) Jakou funkci má Česká katolická charita? 

2) O jaký zákon se opírá popsané jednání České katolické charity, že může občany 

omezovat nebo diskriminovat? 

3) Jakým právem zasahuje do soukromí sester? 

4) Kdo financuje Českou katolickou charitu a zdali není placená ze sbírek věřících? 

5) Je někdo jiný kromě řádových sester nucen vybudovat domov důchodců ze svých 

finančních zdrojů (než do něj bude přijat)? Proč v takové situaci ordináři mlčí? 

6) Proč v charitativních domech bývají ve vedoucích funkcích ateisté, placeni 

z České katolické charity (přičemž administrativu obstarávají řeholnice a tito 

nevěřící ve funkcích zasahují nepřiměřeně do soukromého života sester)? Je o této 

situaci zpraven ordinář, který je předsedou České katolické charity a nese 

zodpovědnost za tuto instituci? 

7) Kdo dohlíží na práci paní Prchlíkové? Kterému představenému se zodpovídá? 

Proč na vizitaci nejezdí s Ordináři? 

8) Proč činit další dohody mezi Ministerstvem kultury a Státním úřadem pro věci 

církevní a řády, které zastírají protiprávní stav? 

Odpovídá na otázku, proč se katolické charitě upírá její původní poslání. Řády spějí 

k zániku, přičemž dříve měly vlastní domovy, o které nedobrovolně přišly a v nichž 

mohly uplatňovat péči o své seniory až do smrti. Bylo by vhodné o této zoufalé situaci 

informovat na konferenci představených a zjednat nápravu. Závěrem Jan Bárta žádá 

kardinála o prominutí, že připomíná zmíněné problémy, přičemž ospravedlňuje své 

jednání hlasem svědomí. Řešení situace požaduje Bůh a církev od ordinářů.389 

I když měl otec Bárta zřejmě pravdu, nelze přehlédnout, že dikce výše uvedených 

dopisů se jeví poněkud troufale, přitom by neškodilo přinejmenším v dopisu kardinálovi 

použít více zdvořilostních frází. 

 

                                                 
389 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 2. Dopis kardinálovi od Jana Bárty. 19.5.1980 Liberec. 
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12. 4. 5. Předzvěst nové vlny pronásledování StB 
 

Následné období konce 70. let je opět poznamenáno řadou výslechů StB, k němuž se 

váže nejedna historka. Jedna řádová sestra se velmi bála a při výslechu plakala, jakmile 

však odešel vyšetřovatel, projevila statečně víru v Boží podporu, začala rozstřikovat 

svěcenou vodu, kterou měla ukrytou v malé lahvičce v kapesníku po místnosti.  

Jiné historky jsou spíše úsměvného charakteru. V jednu dobu byly výslechy spojené 

s domovními prohlídkami a tehdy vyšetřovatelé všechny věci vrátili. Jediné, co si 

ponechali, byl soubor vtipů a psací stroj. Jmenované anekdoty měly název Teorie a 

praxe budování socialismu v Československu a zřejmě vyšetřovatele zaujaly natolik, že 

si je ponechali. Jiná událost vypovídá o majorovi StB, jenž tehdy diktoval do protokolu 

výraz „ekomunismus“, dokonce toto slovo opakoval, takže nešlo o přeřeknutí.390 Zřejmě 

se domníval, že šlo o novou formu komunismu.  

Dlužno dodat, že Jan Bárta i na vyšetřování StB předem připravoval členy řeholních 

komunit po celém Československu. Instruoval buď osobně, nebo rozšiřoval materiály o 

tom, jak se chovat při výslechu. Jednalo se o praktické rady a znalost jednotlivých 

paragrafů, např. když si někdo nebyl jistý formulací v protokolu, mohl odmítnout 

podepsat výpověď, nebo znervózňovat vyšetřovatele při výslechu psaním poznámek, 

což tehdy umožňovalo právo.391 

 

13. Domovní prohlídky, vyšetřovací vazba a soudní 
proces 

Období před skonem Jana Bárty je o to smutnější, že o co více byl člověkem, jenž 

během svého života tolik vytrpěl, byl vystaven útrapám i na jeho sklonku. Karel 

Dachovský nashromáždil značné množství dokumentace, která vypovídá o domovních 

prohlídkách, soudním procesu a korespondenci z vyšetřovací vazby.  

                                                 
390 Srov. Rozhovor s Antonínem Klaretem DAMBROWSKIM. Praha 26.11.2010. 
391 Srov. Rozhovor s Václavou Veronikou ŘÍHOVOU. Praha 9.7.2012. 
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 13. 1. Úřední spisy z let 1979 - 1982 

 

Dne 27. 8. 1979 nařídila Krajská správa v Českých Budějovicích domovní prohlídku 

u Josefa Bárty v Liberci 4 (ul. Na Perštýně 15) z důvodů trestného činu maření dozoru 

nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 178 trestního zákona. Toto 

rozhodnutí vychází ze závěrů vyšetřovatele ze dne 18. 4. 1979, který shledává Josefa 

Bártu a Františka Šilhana podezřelými z držení a vypracování písemností, jejichž obsah 

je v rozporu se zákonem číslo 218/49 Sb. O hospodářském zabezpečení církví a 

náboženských společností. Následně 10. 9. 1979 proběhla zmíněná domovní prohlídka 

uskutečněná Krajskou správou Sboru národní bezpečnosti Ústí nad Labem. Při této razii 

byla zabavena celá řada písemností. 

Po této zkušenosti dne 20. 9. 1979 podal Josef Bárta stížnost na nezákonnost zásahu 

StB Krajské prokuratuře v Ústí nad Labem. Jako důvod shledává, že byl tázán, zda 

nevlastní ilegální tiskoviny. Vzhledem k tomu, že trestní zákoník tuto terminologii 

nezná, nemůže být prokázána v souvislosti s tímto pojmem ani trestnost. Navíc 

vyšetřovatelé do okruhu hledaných věcí zahrnuli tiskoviny veškerého druhu. Dále 

prohlíželi a zabavili i věci podnájemníků (některé z nich bez předchozího upozornění 

odvezli k výslechu) a škoda ušlého zisku jednoho z nich nebyla nikdy nahrazena. Poté 

uvádí, že bude v této věci vypovídat, jak slíbil, ale pouze za předpokladu, že dojde 

k nápravě předešlých skutečností. Dne 20. 9. 1979 posílá Josef Bárta ještě dodatek ke 

stížnosti a upozorňuje, že mu nebylo potvrzeno přijetí této listiny Krajskou 

prokuraturou. V dodatku žádá o vrácení příkazu k domovní prohlídce, do které mu bylo 

dovoleno jen nahlédnout. Požaduje také vrácení legálně tištěných písemností a 

vědeckých prací určených k soukromému studiu. Znovu zmiňuje nezákonnost prohlídky 

u spolumajitelky domu a u podnájemníků. Následně krajský prokurátor v Ústí nad 

Labem 29. 10. 1979 stížnost zamítl, neboť byla podána opožděně, nikoli v zákonné 

lhůtě. Přesto 20. 11. 1979 otec Bárta žádá Krajskou prokuraturu v Ústí nad Labem o 

vrácení tiskovin (z důvodů jaké již uvedl v předchozích stížnostech). Mimo jiné 

požaduje i navrácení „Morální teologie“, kterou chce předložit jako vědeckou práci 

univerzitě. Dne 3. 1. 1980 došlo k rozhodnutí Krajské správy Sboru národní bezpečnosti 

v Ústí nad Labem o navrácení části písemných materiálů.  
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Žel 18. 11. 1980 došlo opět k razii ve třech domech v Liberci, které patřili 

františkánům. Příslušníci StB zabavili ornáty i kalichy s odůvodněním, že jde o 

„rekvizity k páchání trestné činnosti“. Novic, který je upozornil, aby nesahali na 

svatostánek, skončil na tři měsíce ve vazbě. Téhož dne Okresní správa Sboru národní 

bezpečnosti v Liberci nařídila domovní prohlídku i domu v ul. Na Perštýně, a to 

místností obývaných nejen Josefem Bártou, ale i Alenou Jánošíkovou, Květou 

Vinklárkovou a Antonínem Dambrowskim. Jako důvod bylo uvedeno trestní stíhání 

Josefa Bárty, poněvadž organizuje náboženská studia a církevní obřady bez státního 

souhlasu. S tím souvisí i podezření z držení věcí, které s touto činností souvisí. Ještě 

téhož dne bylo vydáno rozhodnutí Okresní správou Sboru národní bezpečnosti v Liberci 

o trestním stíhání Josefa Bárty a MUDr. Ladislava Trojana. Důvody k tomuto počinu 

jsou popsány podobně jako v dokumentu o domovní prohlídce. Oba stíhaní nemají 

státní souhlas k duchovní činnosti. Jak plyne z rozhodnutí okresního prokurátora 

v Liberci, otec Bárta proti tomuto postupu písemně protestoval, neboť bohoslužby 

prováděl soukromě. Toto tvrzení neobstálo a stížnost byla 21. 11. 1980 zamítnuta.392 

Dlužno dodat, že StB měla „obdivuhodný“ přehled o jednotlivých osobách, mimo 

jiných písemností a záznamů vlastnila obsáhlý seznam řeholníků (v tomto případě 

františkánů), jenž obsahoval kromě dat narození a adres jednotlivých osob také časové 

údaje ohledně jejich jednoduchých a slavných slibů a rovněž i svěcení.393 

Dne 25. 11. 1980 byl Josefu Bártovi přidělen obhájce JUDr. Vladimír Škréta, neboť 

byl 18. 11. 1980 vzat do vazby (jak plyne z usnesení Okresní prokuratury v Liberci ze 

dne 22. 12. 1980). Toto rozhodnutí se týkalo zamítnutí propuštění z vyšetřovací vazby 

z důvodů dlouhého trvání objasňování okolností případu. Josef Bárta totiž 17. 12. 1980 

podal žádost o přezkoumání, nedochází-li k prodlužování vyšetřování, v němž 

poukazuje na možné zhoršení svého zdravotního stavu. V zamítnutí bylo též 

poznamenáno, že zdravotní péče ve věznici v Liberci je dostačující. 16. 1. 1981 byla 

vazba Josefovi Bártovi prodloužena do 18. 2. 1981, poněvadž se v zákonné 

dvouměsíční lhůtě nepodařilo vyšetřování ukončit.  

                                                 
392 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 32-34. ISBN neuvedeno. 
393 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: A8 inspekce MV. i.č. 1092. Seznam členů františkánského 
řádu, „sacerdotes“, od str. 1 do str. 13.  
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Dne 27. 1. 1981 byla Okresní správou Sboru národní bezpečnosti v Liberci nařízena 

opět prohlídka domu v ul. Na Perštýně, jelikož i nadále trvá podezření, že se v budově 

stále nacházejí věci podstatné pro trestní řízení.  

Jan Bárta byl z vazby propuštěn 18. 2. 1981. Téměř o tři měsíce později dne 

6. 4. 1981 Ministerstvo kultury Československé republiky prostřednictvím JUDr. Hájka 

učinilo odborné vyjádření o případu Josef Bárta a MUDr. Ladislav Trojan. Píše se 

v něm, že církev kněží i bez státního souhlasu pokládá za plně kvalifikované, pro něž 

jsou závazná kanonická pravidla, pokud ovšem nejsou v rozporu s platnými státními 

předpisy v aktuálním právním řádu. 

Kněz bez státního souhlasu je posuzován jako běžný věřící občan, pokud někdo 

vykonává náboženské obřady a úkony bez příslušného povolení, pokládá se jeho 

počínání za maření zákonného dozoru nad církvemi. Ministerstvo připouští, že si věřící 

občan může přizpůsobit byt svým náboženským potřebám, ale zároveň upozorňuje, že 

přestavby bytu k veřejným náboženským úkonům jsou nelegální. Zmiňuje 

ustanovení § 10 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 320/1951. Vyhláška stanovuje, že věřící 

se mají ke kultovním obřadům scházet pouze v kostelech a modlitebnách, v soukromých 

prostorách je nutná ohlašovací povinnost. Množství věřících na shromáždění vyhláška 

neupravuje. Společné modlitby řízené knězem či laikem jsou považovány za kultovní 

obřad. Pokud se tato činnost koná v soukromém objektu bez příslušného povolení, je 

považována za nelegální. Exercicií se mohou pravidelně účastnit pouze duchovní se 

státním souhlasem, jenže kanonická pravidla stanovují tuto povinnost pro všechny 

kněží, tudíž dochází ke konání některých z těchto akcí tajně. Příprava na budoucí 

teologická povolání je dle platných předpisů v právním řádu svěřena pouze teologickým 

fakultám nikoli tajně organizovaným kurzům. To, jak se v roce 1950 stát 

„vypořádal“ s řeholníky, je zde popsáno jako (z historického hlediska) vyřešená otázka. 

Všechny předpisy v souvislosti s aktivitami řeholních společenství byly zrušeny. Jestliže 

se jednotlivci, ve svém soukromí nadále řídí předpisy svého řádu, je tento stav  právním 

řádem respektován na dobu jejich dožití. Ministerstvo přiznává, že stát řeholním řádům 

odňal právní subjektivitu, a tím znemožnil jakékoli rozhodování o přijetí nových členů 

do těchto společenství, kvůli tomu se získávání nových členů řádů děje nelegálně. 

Závěrečný komentář je věnován Dílu koncilní obnovy, které bylo veřejně 

propagováno řeholníky, jejichž stanovy Ministerstvo vnitra nikdy nepřijalo a jehož 
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instituce (dle právního řádu) nikdy nevznikla. Stejně jako Sekretariát řeholních 

společenství, jehož aktivita byla rozhodnutím Ministerstva vnitra Československé 

republiky v roce 1971 zastavena. K osobám Josefa Bárty a MUDr. Ladislava Trojana se 

příslušné ministerstvo vůbec nevyjadřuje. 

Ministerstvo kultury České republiky 18. 6. 1981 posoudilo tiskoviny, jejichž 

autorem je Josef Zvěřina (v posudku jsou označené za bigotní). Vzhledem k tomu, že 

není k dispozici originál tohoto vyjádření ministerstva a nejsou známy podrobnosti, lze 

usuzovat, že jde o tiskoviny zabavené u Josefa Bárty. Karel Dachovský část tohoto 

vyjádření zařadil mezi úřední spisy Bártova případu. 

Dne 25. 8. 1981 Okresní správa Sboru národní bezpečnosti rozšířila trestní stíhání na 

Josefa Bártu, který byl s MUDr. Ladislavem Trojanem podezřelý, že vykonával 

duchovní činnost (včetně náboženských obřadů) a organizoval teologická studia. Dále 

vytvářel řádový majetek, který i spravoval. Poněvadž došlo k odůvodnění podezření o 

naplnění skutkové podstaty trestného činu § 178 trestního zákona, bylo rozhodnuto (ve 

smyslu § 163/1 trestního řádu) rozšířit stíhání Josefa Bárty. Josef Bárta byl 6. 11. 1981 

obžalován z trestného činu podle § 178 trestního zákona z „maření dozoru nad církvemi 

a náboženskými společnostmi“.394 

Existuje protokol o hlavním líčení vyhotovený Okresním soudem v Liberci s datem 

16. 3. 1982. Obsahuje výpověď Josefa Bárty, který shrnuje svou dosavadní duchovní 

činnost od roku 1968 (spletl si zřejmě, kdy se přistěhoval do Liberce, namísto roku 

1970 uvádí rok 1971). Dále vypovídá, že dům U Pelikána, v němž si zřídil malou 

místnost k bohoslužebným účelům, poněvadž zdravotní stav mu nedovoluje docházet do 

kostela, vlastní s Alenou Jánošíkovou. Na mších není přítomna veřejnost pouze ještě 

jeden jediný člověk. K těmto bohoslužbám potřebuje patřičné náčiní i oděv, které získal 

od řeholních sester, tyto potřeby se staly jeho majetkem. Zajišťuje i hostie a víno. Mimo 

jiné sděluje, že za ním přišli mladí chlapci, kteří chtěli studovat, a tak jim v tom chtěl 

pomoci, neboť nebyli přijati na bohosloveckou fakultu, přičemž se nedá říci, že by je 

zkoušel. Pomáhal i sestrám, pro které připravoval kurzy. Sestavil materiály pro vnitřní 

potřebu provincie. 

K působení konventu se vyjadřuje, že žádný ani existovat nemůže, poněvadž jsou 

v Liberci pouze soustředěny osoby, které obdivují řád sv. Františka, a proto zakupují 
                                                 

394 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 44-61. ISBN neuvedeno.  
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malé domky, aby mohli žít pospolu. Hovoří, že pracoval na knize o budoucnosti církve 

kolem roku 2000, která mu byla zabavena, a chtěl ji věnovat kardinálovi Tomáškovi. 

Zmiňuje, že 15. 4. 1980 mu byla udělena výstraha. Udává, že v domě se konaly pouze 

společné modlitby nikoli bohoslužby. Josef Bárta popisuje vztahy k MUDr. Ladislavovi 

Trojanovi, Janu Burianovi, řádové sestře Emě Kolářové a k chlapci jménem Georgeios 

Ilias. Poté uvádí, že nikoho neznámkoval s výjimkou studenta Zamkovského, který 

žádal doklad o zkoušce, přičemž ale nestudoval velkou teologii. Studentům, kteří u něj 

studovali z vlastní vůle, poskytoval pouze informace. Tiskoviny mu přicházely poštou, 

zejména ze západních zemí.395 

Okresní soud v Liberci vyslechl 6. 4. 1982 obviněného Josefa Bártu, který 

připomíná, že byl v roce 1952 odsouzen za působení v kroužcích katolické mládeže. 

Zajímavým momentem je, že podle jeho slov se mu při soudu v roce 1968 dostalo 

omluvy. Dále zmiňuje svoje zdravotní problémy. Do roku 1977 pracoval jako 

výpomocný duchovní u sester ve Vratislavicích a Českém Dubu. Od počátku 

vyšetřování se shledal s nedodržováním zákonů. Tvrdil, že obžaloba si je nejistá, proto 

si vyžádala odborné posouzení. Josef Bárta se vyjádřil, že činy, které údajně spáchal, 

neodpovídají paragrafu § 178 trestního zákona. Problémem je, že vyšetřovatelé neznají 

náboženské úkony. Odborný posudek řeší právnické otázky a tím ovlivňuje prokuraturu. 

Další trhlina, kterou otec Bárta uvádí, je existence několika výkladů 

k zákonu č. 218/49 Sb. a § 178 trestního zákona. Sám obžalovaný přiznává, že znal 

pouze jeden tento komentář, poněvadž další interpretace nebyly pro veřejnost dostupné. 

Tato právní nejistota umožňuje pronásledování věřících. Otec Bárta rozebírá i 

nedostatky odborného posudku, který mísí záležitosti veřejně-právního působení církví, 

a překračuje svou pravomoc nejen posuzováním soukromých modliteb z právního 

hlediska, ale i vzděláváním v oblasti teologie věřících. Táže se, zda je opravdu nutný 

státní souhlas, aby se věřící mohli v soukromém objektu modlit. Pokládá otázku, jaký 

zákon toto vyžaduje a podle jakého §. Vyjadřuje myšlenku, že toto veškeré dění má 

směřovat k cíli zbavit se řeholníků jednou provždy. Dalším nedostatkem je, že 

v protokolech z vyšetřování není uvedeno, jaký § oba obžalovaní porušili. Všechny 

orgány činné v této věci se vlastně soustřeďují na to, v jaké šíři využili oba obvinění 

ústavních práv a svobod. Úmysl mařit dozor nad hospodářským zabezpečením církve 
                                                 

395Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: A8 inspekce MV. i.č. 1092. Protokol o hlavním líčení 
Okresního soudu v Liberci ve věci proti Josefu Bártovi a MUDr. Ladislavu Trojanovi. 16.3.1982 Liberec. 
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Josef Bárta odmítá, stejně jako společenskou nebezpečnost činností, které oba 

obžalovaní vykonávali. Odvolává se na dodržování Ústavy a Mezinárodní úmluvy o 

základních lidských právech.396 

Přes veškerou obhajobu Okresní soud v Liberci dne 7. 4. 1982 (ve složení: 

předsedkyně JUDr. Milada Rosenbergová, soudci Miroslav Kopecký a Miroslava 

Pikorová), odsoudil Josefa Bártu a MUDr. Ladislava Trojana za trestný čin „maření 

dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi“. V rozsudku čítajícím devět stran 

se píše, že odsouzení jsou dle soudu vinni, že v domech obývaných františkánským 

konventem konali bohoslužby, duchovní obnovy, společné modlitby a jiné náboženské 

úkony bez státního souhlasu. 

Josef Bárta byl shledán vinným z organizování a výuky teologie orientované 

především na řeholní život, k tomu zpracovával, rozšiřoval a rozmnožoval studijní 

materiály, vedl konzultace a zkoušel studující. Oba obžalovaní se dopustili maření či 

stěžování státního dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi a porušili zákon o 

hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností. Tím spáchali trestný čin 

podle § 178 trestního zákona. Josefu Bártovi byl uložen trest odnětí svobody 

na 18 měsíců, přičemž podmíněný odklad trestu se zamítl. MUDr. Ladislavu Trojanovi 

byl uložen trest odnětí svobody na deset měsíců, ale podmínečný odklad tohoto trestu 

byl soudem povolen. 

Dále jsou vypsány propadlé věci obou obžalovaných potřebné k bohoslužebným 

účelům a teologické texty. V následném odůvodnění soudu velmi podrobně rozebírá 

organizování teologických studií řeholníků a řádových sester a přebývání františkánů 

v řeholních domech v Liberci a jeho okolí. Jsou zde shrnuty výpovědi svědků, někteří 

z nich tvrdili, že výpovědi učinili pod nátlakem, tato tvrzení však byla vyvrácena 

jediným svědkem, vyšetřovatelem kapitánem Lubomírem Ježkem. Poté soud uvádí 

životopisy obou odsouzených, přičemž samozřejmě zmiňuje trestní minulost obou mužů 

a zdůrazňuje, že podle obhajoby si jmenovaní nebyli vědomi protizákonnosti svého 

jednání (což vzhledem k jejich minulosti obžaloba vyvrací a tvrdí, že si své nezákonné 

jednání plně uvědomovali).397 „Nejsou ochotni se smířit s tím, že v socialistickém státě 

                                                 
396 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 61-65. ISBN neuvedeno. 
397 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: A8 inspekce MV. i.č. 1092. Rozsudek jménem republiky, 
rozhodnutí Okresního soudu v Liberci ve věci viny Josefa Bárty a MUDr. Ladislava Trojana za „výkon 
duchovenské činnosti bez státního souhlasu“, od str. 1 do str. 8. 7.4.1982 Liberec. 
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nemají místo řeholní řády, že svou činnost nemohou vyvíjet kláštery, že náboženská 

svoboda neznamená provádění náboženských úkonů bez kontroly a v rozporu se 

zákonem, ani svobodu sdružovat se, propagovat teologické nauky a vzdalovat tím 

občany od aktivní účasti na rozvoji socialistické demokracie, kultury i soc. 

hospodářství.“398 Při čtení těchto slov se nelze ubránit dojmu, že soud si dal práci 

s vyjmenováním všech definic náboženské svobody, ale zároveň není jasné, co toto 

slovní spojení vlastně znamená. Tyto výroky zní přinejmenším absurdně a kuriózně. 

Většině lidí zřejmě vyvstane otázka, jestli tuto argumentaci (v souvislosti s ústavními 

garancemi náboženské svobody) myslel soudní tribunál s právnickou erudicí zcela 

vážně. Mimo jiné je v soudním zápise zdůrazněno, že tribunál přihlédl k sociální situaci, 

zdravotnímu stavu i k věku odsouzených, ale aktivity Josefa Bárty jsou považovány za 

trestuhodnější čin nežli činnost MUDr. Ladislava Trojana.399 Proti tomuto rozsudku 

podal 25. 5. 1982 JUDr. Vladimír Škréta odvolání. 

Nové sodní projednávání se uskutečnilo u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

21. 7. 1982. Josef Bárta se hájil tím, že o soukromém studiu a slavení bohoslužeb 

paragraf, podle něhož byl obviněn, vůbec nemluví. Hájí soukromá studia teologie s tím, 

že zná několik případů, kdy kněží studovali pod dohledem starších kněží a pak jen na 

fakultě složili zkoušky. Hovoří o letech 1968-1969. Uvádí i řadu příkladů, kdy se 

veřejně sloužily bohoslužby (včetně soukromých obřadů) bez státního souhlasu. Teprve 

v roce 1975 vyšla směrnice, která v této souvislosti ukládá ohlašovací povinnost. Pokud 

§ 178 platil i dříve, jak je možné, že se aplikuje na volnou praxi duchovních až nyní? 

Výklad tohoto § je tedy nejasný a různorodý. Rok po vyjití směrnice, vyšel 

zákon č. 120/76 Sb. o základních lidských a občanských právech, jenž garantuje i práva 

věřících na vzdělání ve víře a možnost konání obřadů nejen jednotlivě ale i ve skupině, 

čili soukromě nebo veřejně, tudíž dle těchto zásad tento novější zákon omezuje či zcela 

ruší předchozí zákony.400 

                                                 
398 Cit. Archiv bezpečnostních složek. fond: A8 inspekce MV. i.č. 1092. Rozsudek jménem republiky, 
rozhodnutí Okresního soudu v Liberci ve věci viny Josefa Bárty a MUDr. Ladislava Trojana za „výkon 
duchovenské činnosti bez státního souhlasu“, str. 8. 7.4.1982 Liberec. 
399 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: A8 inspekce MV. i.č. 1092. Rozsudek jménem republiky, 
rozhodnutí Okresního soudu v Liberci ve věci viny Josefa Bárty a MUDr. Ladislava Trojana za „výkon 
duchovenské činnosti bez státního souhlasu“, od str. 8-9. 7.4.1982 Liberec. 
400 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 77-79. ISBN neuvedeno. 
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Krajský soud v Ústí nad Labem na rozsudek o rozsahu čtyř stran reagoval 

21. 7. 1982 snížením trestu obžalovaného Josefa Bárty na jeden rok odnětí svobody 

nepodmíněně. U MUDr. Trojana ponechal původní výměru trestu. Soud v podstatě 

opakoval důvody k tomuto verdiktu z prvního rozhodnutí Okresního soudu v Liberci. 

Oba obžalovaní vykonávali bohoslužebné obřady a Josef Bárta organizoval i výuku 

bohosloví bez státního souhlasu. Směrnici, kterou Josef Bárta zpochybňuje, soud sice 

považuje za předpis nižšího právního významu, přesto od ní neodvozuje protizákonnost 

jednání odsouzených. Jejich nelegální činnost odůvodňuje porušením zákona o 

hospodářském zabezpečení a náboženských společností a s tím souvisejících norem.401 

 

13. 2. Zahraniční tisk a korespondence v průběhu vyšetřování a 
soudního líčení 

 

V archivu kláštera u Panny Marie Sněžné je k dispozici článek (přepsaná mediální 

zpráva) s datem 27. 11. 1980. Je zde poznamenáno, že případ Josefa Bárty potvrzuje 

pokračování tlaku na náboženskou svobodu v Československu, což je v rozporu s tím, 

co prohlásil delegát Československa na konferenci v Madridu, když pronesl, že 

náboženská svoboda v jeho zemi je respektována dle povinností přijatých podpisem 

helsinského dokumentu. Původ článku není znám, jde o opis v italštině.402 

Obdobná je i zpráva psaná rovněž italsky, která obsahuje stručný životopis Josefa 

Bárty. Žel se jedná o přepis a přesný původ informací není opět znám. Zpráva je 

označena datem 2. 12. 1980 a obsahuje sdělení o zdravotním stavu františkánského 

kněze, který byl 18. 11. 1980 zatčen a do uvedeného data se nevrátil domů. Mládež, 

která s ním udržovala vztahy, je soustavně vyslýchána a pronásledována policií. Ještě je 

zde zmínka o razii, která se uskutečnila v září roku 1979, kdy policie zabavila 

teologické studie Josefa Bárty. Mimo jiné je ještě podotknuto, že vyslýchaný kněz 

v letech 1968 – 1970 působil v Sekretariátu řeholních společenství a že jeho zásluhou 

                                                 
401 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: A8 inspekce MV. i.č. 1092. Rozsudek jménem republiky, 
rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci odvolání Josefa Bárty a MUDr. Ladislava Trojana, 
od str. 1 do str. 4. 21.7.1982 Ústí nad Labem. 
402 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 4. Notizia da medium, numero 12. 27.11.1980 Praga. 
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uznala Generální prokuratura za protizákonné zrušení mužských řeholí.403 Směsicí 

těchto dvou článků je obsahově podobná zpráva, která je psaná německy a označená 

datem 2. 12. 1980, přičemž je na listině italsky doplněno, že se jedná o zprávu z 

rozhlasu.404  

Dne 13. 12. 1980 posílá bratr Klenisch z pověření Johannese Simona, vrchního 

vikáře u sv. Františka v Německé demokratické republice, informaci o uvěznění Jana 

Bárty. Dále píše, že pražský provinciální kněz připravil další protestní dopisy. Odpověď 

zní, že při soudním přelíčení bude vše objasněno. Sdělení je určeno Simonu Zuskovi do 

Valencie ve Španělsku. Kopie je určena též Hermannu Schallückovi a úředníkovi 

knihovny Petrusi Kujwovi.405  

Misijní centrála františkánů v Bonnu prostřednictvím jednatele Andrease Müllera dne 

15. 12. 1980 protestuje proti porušování lidských práv v Československé socialistické 

republice. V dopisech vedoucímu německé delegace při konferenci v Madridu, 

velvyslanci Jörgu Kastlovi, a rovněž spolkovému ministru zahraničí, Hansi-Dietrichu 

Genscherovi, otevřeně vyjadřuje nesouhlas s uvězněním kněze Jana Bárty.406 Andreas 

Müller 15. 12. 1980 písemně vyzval Jörga Kastla, aby případ františkánského kněze 

zveřejnil.407 Dne 16. 12. 1980 byl odeslán dopis i ministrovi Genscherovi, ve kterém 

Andreas Müller žádá ministra zahraničí, aby při návštěvě v Praze ovlivnil odsuzování a 

pronásledování členů hnutí Charty´77. V této souvislosti prosí, aby se ministr přimluvil 

i za františkána Jana Bártu. Mezi jinými uvádí i dramatika Havla a matematika 

Bendu.408 Eliška Prettschnerová píše v dopise do Valencie (pravděpodobně 

adresovaném Simonovi Zuskovi), že v Itálii proběhla zpráva o tom, že ministr Genscher 

                                                 
403 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 4. Notizia da medium, numero 13. 2.12.1980. 
404 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 4. Die Nachricht aus dem Medium („Radiogiornale“), die Nummer 16. 2.12.1980 
Prag/Rom. 
405 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 3. Der amtlich Brief, der Absender Klenisch, der Adressat Simon Zuska. 13.12.1981 
Berlin. 
406 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 3. Die Nachricht der Presse- und Informationsstelle gibt bekannt: „Missionszentrale der 
Franziskaner protestiert gegen die Verletzung der Menschenrechte in der CSSR.“Bonn. 
407 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 3. Der amtlich Brief, der Absender Andreas Müller, der Adressat Jörg Kastl, die Sieten die 
Nummer 2-3. 15.12.1980 Bonn. 
408 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 3. Der Brief, der Absender Herr Präsident der Deutschen Friedensbewegung Pax Christi, 
der Adressat Hans Dietrich Genscher. 16.12.1980 Frankfurt. 
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se přimlouval za Josefa Bártu. Mimo jiné sděluje, že jí Jan Bárta poslal dopis den po 

soudu, kdy dostal 18 měsíců nepodmíněně.409 Andreasi Müllerovi byl adresován také 

dopis z 23. 12. 1980 (podpis odesílatele je nečitelný). Pisatel se zmiňuje, že obdržel 

zprávu o zatčení Jana Bárty, která jej velmi zasáhla. Otce Bártu prý v minulosti 

zásoboval teologickými materiály a v současnosti se za něj modlí. Žádá otce Andrease, 

aby mu dal vědět, kdyby se našla nějaká možnost podpory Jana Bárty, že by sám rád 

vypomohl.410 

V době vyšetřování františkánského kněze byl úřad vlády zahlcen protestními dopisy 

ze západních zemí. Mezi jinými se ohradil proti zadržení Josefa Bárty i italský prezident 

Pertini.411 Tato informace, jak píše ve zprávě jistý Marco dne 5. 1. 1981, jehož příjmení 

není uvedeno, je zřejmě pravdivá, poněvadž se sám u prezidenta přimluvil. V dopise se 

vyjadřuje k případu Josefa Bárty. Sděluje, že se o uvězněného kněze zajímalo 

mezinárodní hnutí Amnesty International v Římě, jenž bojuje za dodržování lidských 

práv a svobod a které poslalo zprávu o tomto případu centrále do Londýna. Rovněž byly 

předloženy informace k publikování v National Catholic News Service. Dále byly o 

případu zpraveny italské deníky. Jako důvěrnou informaci Marco sděluje, že byl o této 

záležitosti informován i Mons. Luigi Poggi (pověřený Svatým stolcem kontakty 

s východními zeměmi).412 Dochoval se ještě jeden dopis psaný italsky s pozdějším 

datem 18. 8. 1982 adresovaný Marcovi (příjmení opět není uvedeno). V psaní 

z Německa odesílatel informuje, že patřičné kroky v kauze Bárta jsou činěny i na 

německé straně a že dostal dva dopisy od samotného otce Bárty přes prostředníka z 

Rakouska. Dále vyzývá k opětovným iniciativám ohledně pomoci Josefu Bártovi 

(podpis je nečitelný, ale pisatel vyřizuje pozdravy a prosby od samotného otce Bárty a 

rovněž žádá, aby Marco pozdravoval také Johna (pravděpodobně se jedná o Johna 

Vaughna).413 

                                                 
409 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 2. Osobní dopis Elišky Prettschnerové do Valencie. 1.6.1982 Roma. 
410 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 3. Der Brief, der Absender Kammers(?), der Adressat Andreas Müller. 3.1.1981 Aachen. 
411 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 56. ISBN neuvedeno. 
412 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 3. „Caso Barta“. Lettera, mittente Marco, beneficario (?). 5.1.1981 Roma. 
413 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 4. Lettera, mittente (?), beneficario Marco, nummero 19. 18.8.1982. 
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Vezme-li se v úvahu, že pisatel tohoto listu s datem 18. 8. 1982 oznamuje, že obdržel 

dva dopisy od Jana Bárty, mohlo by se zřejmě jednat o psaní z 26. 6. 1982 a 

z 8. 8. 1982, která byla zaslána přes prostředníka do Německa. Význam dopisů spolu 

souvisí (jejich obsah je popsán o něco níže). 

Mimo jiné i v dalších oblastech Evropy proběhly obdobné zprávy. Španělská verze 

františkánského oběžníku Fraternitas v únorovém čísle 1981 vypovídá o uvěznění 

Josefa Bárty a připomíná i jeho proces z roku 1952.414 

Velmi zajímavá je také pohlednice psaná 23. 2. 1981 Herrmannu Schallückovi do 

Německé spolkové republiky, jelikož může ukazovat františkánský smysl pro humor, či 

se snad jedná o lehce rozluštitelnou šifru. Otec Bárta posílá pozdravy a sděluje, že je od 

18. 2. 1981 z nemocnice doma, vyšetřování ale nadále probíhá a ještě se uvidí, zda 

dojde k poslední operaci. 415Přihlédne-li se ke skutečnosti, že Jan Bárta měl opravdu 

zdravotní potíže, mohlo by se jednat i o hospitalizaci během vyšetřovací vazby. 

Další zpráva z médií, která pochází přímo z Říma, je označená datem 5. 3. 1981. 

Opět se jedná o přepis, takže přesný zdroj není znám. Článek vypovídá o propuštění 

Josefa Bárty z vyšetřovací vazby.416  

Německy psaný dopis otcem Bártou dne 24. 5. 1982 neznámému řeholníkovi 

obsahuje informaci, že v Československu probíhá likvidace řeholních řádů 

prostřednictvím Sekretariátu pro věci církevní při Ministerstvu kultury. Dle pisatele by 

bylo nejlepší, kdyby komise (která není v textu blíže určená) uskutečnila slavnostní 

návštěvu, aby viděla skutečný katastrofální stav řádů. K dopisu otec Bárta připojuje 

rozsudek z jeho vlastního procesu a rovněž svou závěrečnou řeč ze soudního líčení.417 

Opět německy psaný rukopis s datem 26. 6. 1982 od Jana Bárty obsahuje odvolání 

proti původnímu rozsudku v jeho kauze, kde pisatel vyslovuje naději na dobrý konec. 

Mimo jiné sděluje, že františkánská rodina adresáta je statečná. Zmiňuje se ještě, že 

soudkyně v prvním procesu byla zaujatá, a tudíž chtěl požádat o jiného soudce. 

                                                 
414 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 5. Circular Fraternitas, Febrero 1981, página 5. Roma. 
415 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 4. Die Ansichtskarte, der Absender Jan Bárta, der Adressat Herrmann Schallück. 
23.2.1981. 
416 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 4. Notizia da medium, numero 14. 5.3.1981 Roma. 
417 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 4. Der Brief, der Absender Jan Bárta, der Adressat (?). 24.5.1982 Liberec. 
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Rukopis je určený pravděpodobně františkánovi v Německu a také Johnovi (příjmení 

zde chybí, leč pravděpodobně jde o Johna Vaughna).418 

Dne 8. 8. 1982 posílá Jan Bárta psaní (pravděpodobně bratru františkánovi do 

Německé spolkové republiky). V dopisu se vyjadřuje ke svému procesu a výši trestu, 

dále popisuje možnosti, které má. V této souvislosti se zmiňuje o podání žádosti o 

milost a přímluvách od zahraničních politiků. Připomíná, že podpora ze zahraničí by 

pomohla jemu i ostatním duchovním v ilegalitě, neboť je třeba solidarity.419 

Jako reakce na tento list se jeví jedna zpráva přepsaná v němčině z italského rozhlasu 

z 6. 9. 1982, kde se píše, že v dopise, který právě došel do Německé spolkové republiky, 

otec Bárta sděluje výši trestu, jenž byl jemu a též MUDr. Trojanovi při odvolacím řízení 

uložen. Obrací se k politikům z Rakouska a Německé spolkové republiky, aby za 

zmíněné uvězněné a znevýhodňované duchovní v Československu intervenovali. Ve 

zprávě se píše mimo jiné i o vyjádření střediska františkánů v Bonnu týkajícího se 

špatného zdravotního stavu otce Bárty. Dále se informace vztahují k postojům státních 

úřadů vůči obžalovanému a k jeho žádosti o milost, která má být předložena obhájcem 

odsouzeného a podpořena zahraničními politiky. Zvláště rakouský prezident se zmínil o 

tom, že prezident Gustav Husák má ještě v září přicestovat do Vídně. Právě tak by mohl 

i spolkový ministr zahraničních věcí Hans-Dietrich Genscher intervenovat za propuštění 

odsouzeného již ve vyšetřovací vazbě. Mezitím se němečtí františkáni sami obrátili na 

ministra Genschera, aby seznámil komisi pro lidská práva se zněním závěrečné řeči otce 

Bárty v jeho soudním procesu.420  

Sám Jan Bárta posílá řádové sestře do Itálie (jejíž jméno není uvedeno) dopis psaný 

italsky s datem 14. 10. 1982. Žádá ji, aby rozsudek, který přikládá k dopisu, 

okopírovaný předala Svatému stolci a Generálnímu představenému řádu františkánů, 

aby provinciálové mohli otevřenými dopisy protestovat na českých ambasádách ve 

světě. Rovněž je třeba uvědomit Papežskou radu Justitia et Pax, která se zabývá 

dodržováním lidských práv. Ať sestra zpraví podle vlastního uvážení o celé věci všude 

                                                 
418 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 4. Der Brief, der Absender Jan Bárta, der Adressat (?).26.6.1982 Liberec. 
419 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 4. Der Brief, der Absender Jan Bárta, der Adressat (?). 8.8.1982 Liberec. 
420 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 4. Die Nachricht aus dem Medium. 6.9.1982. 
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tam, kde to bude možné. Jan Bárta píše, že má možnost odvolání proti rozsudku, ale bez 

tlaku zvenčí zpochybňuje úspěšnost tohoto svého jednání, tudíž i zdárný konec kauzy.421  

 

13. 3. Osobní korespondence z vyšetřovací vazby 

 

Dopisy z vyšetřovací vazby psal Jan Bárta pravděpodobně Aleně Jánošíkové 

(příjmení není uvedeno). V listu z 30. 11. 1980 děkuje za léky i za ostatní věci. Některé 

z předmětů (pravděpodobně denní potřeby) však musel vrátit. Píše, že rozbor  moče 

ukázal přítomnost bílkovin, což je příznakem zánětlivého onemocnění ledvin. Přiznává, 

že vzhledem k věku a nemocem, už prostředí, v němž se ocitl, hůře snáší. S trochou 

lítosti vyjadřuje, že již 17. Vánoce stráví ve vězení. Takovou situaci už nepředpokládal. 

Vazbu přirovnává k opětovnému vstupu na vysokou školu. Dále dává samé organizační 

pokyny, nezapomíná ani na fridex do auta a na dopis pro „tetu Elišku“422 (aby se 

nestrachovala, je nutné jí dát vědět). 

Dopis s datem 14. 12. 1980 je laděný v duchu vzpomínek na řeholní rodinu. 

Uvězněný kněz si stěžuje, že odpověď na minulý dopis vůbec nedostal. Důvody této 

situace nekomentuje.423 Prosí o balíček s ovocem a sděluje s nadějí, že vyšetřování 

skončí v zákonné lhůtě a proces bude maximálně do tří týdnů (takže odhadem na konci 

ledna), jak mu sdělil vyšetřovatel. Navíc doufal v pozitivní výsledek. Je známo, že 

tehdy ještě netušil, že vazba se prodlouží, proces značně oddálí a trest bude stanoven 

nepodmíněně. Jinak věří, že „ lékař milený“ je už doma, (tím myslel MUDr. Ladislava 

Trojana). 

Další list z 28. 12. 1980 byl opět adresován pravděpodobně Aleně Jánošíkové. Jan 

Bárta v něm žehná svým blízkým z komunity. Píše o brzkém soudním procesu. 

Domníval se tehdy, že v 50. letech stál před soudem jako obžalovaný naposledy. 

Vypočítal si, že mu pošta chodí přibližně s desetidenním zpožděním, podobně jako do 

Říma. Zmiňuje, že v modlitbách vzpomíná na tehdy zesnulého otce a spolubratra 

„Toníka“, (míní zřejmě jednoho z rodičů Antonína Dambrowskiho). Dále se vyjadřuje, 

že nerozumí sdělení sestry Aleny, která nemůže do jeho bytu, táže se, zdali je 

                                                 
421 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 4. Lettera, mittente Jan Bárta, beneficario (?). 14.10.1982. 

422 pozn. Jedná se pravděpodobně o Elišku Prettschnerovou, generální představenou Školských sester. 
423 pozn. Pravděpodobně tedy šlo o zadržování pošty ze strany vyšetřovatelů. 
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zaplombovaný. Píše o Vánocích ve vězení a v komunitě, povzbuzuje řeholníky, že 

„k pláči není důvod“. I když je v zakouřené cele, ujišťuje adresáta, že má dobrý krevní 

tlak a že konečně zhubne přebytečných 4-5 kg, což prospěje jeho zdraví. V balíčku od 

řeholníků chce mít příště místo cigaret více ovoce. V závěru dopisu ujišťuje, že na 

všechny myslí rád. Místo obvyklého Jan je tentokrát podepsán dr. Bárta. 

V dopise své řeholní rodině z 25. 1. 1981 už Jan Bárta vyslovuje určitou obavu, že 

své 60. narozeniny bude slavit ve vězení. Děkuje za zprávy a vyjadřuje starost o svůj 

byt, vzhledem k zabaveným věcem. Píše, že krevní tlak má nyní vyšší 105/180, žádá o 

balíček s ovocem, ale sděluje, že jinak si může kupovat jablka. Píše o dopise 

prezidentovi, který patrně napsali řeholníci. Přestože si je vědom prodloužení své vazby, 

stále doufá v brzké soudní projednávání jeho případu. Projevuje lítost nad svým osudem 

ve vězení, ale zároveň ujišťuje, že s vírou v Pána vidí vše optimističtěji. Píše, že „je po 

třetí na vysoké škole“a získal mnoho zkušeností z psychologie a sociologie. Na závěr 

děkuje všem, doufá v brzkou shledanou a ještě dává instrukce sestrám.  

Dne 8. 2. 1981 píše pravděpodobně opět sestře Aleně Jánošíkové. Otec Bárta děkuje 

za povzbudivé dopisy od své řeholní rodiny a všem jako vždy žehná. Táže se, zdali 

došla odpověď z prezidentského úřadu. Rozmýšlí nad situací v naší zemi, nad vazbou, 

nad domovními prohlídkami ve svém bytě a nad právními výklady jednotlivých zákonů. 

Dále líčí svůj sen o Řehoři VII. a jeho úsilí o čistotu a nezávislost církve (zdálo se mu i 

o Řehoři IX). Klade si otázku, kolikrát církev bude muset vést boj o investituru. 

Závěrem vzpomíná s láskou na své milované, těší se kvůli nim i kvůli svému 

zdravotnímu stavu domů a sděluje, že mu žádný balíček nedošel. 424 

 

13. 4. Lékařské zprávy z roku 1982 

 
Vzhledem k tomu, že Josef Bárta měl 25. 10. 1982 nástup trestu a požádal o odklad 

ze zdravotních důvodů, vystavila nemocnice v Liberci prostřednictvím MUDr. Aleše 

Fürsta lékařskou zprávu o stavu pacienta Bárty. Současně příbramský rodák požádal o 

prominutí trestu.425 

                                                 
424 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 48-56. ISBN neuvedeno. 
425 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 85-87. ISBN neuvedeno. 
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Celkem podrobný chorobopis vystavil dne 15. 10. 1982 výše uvedený lékař se 

závěrem, v němž doporučuje maximální tělesné i fyzické šetření vzhledem ke 

zhoršujícímu se kardiologickému stavu. V případě Bártovy strumy by bylo řešením 

částečné či úplné odstranění štítné žlázy, ovšem se zvýšeným operačním rizikem.426 

Je pravdou, že v archivu jsou k dispozici ještě další zprávy od téhož lékaře 

s dřívějším datem, kupříkladu chorobopis ze 2. 9. 1982 však obsahuje laikovi nic 

neříkající terminologii, přesto se v něm píše o určitém zklidnění strumy. Dále je zde 

před jménem pacienta opět uveden titul doktora teologie.427 

Lékařské sdělení, ještě starší než předchozí zprávy, s datem 26. 7. 1982 obsahuje 

výslovné doporučení v podobě trvalého tělesného i duševního klidu včetně stálého 

užívání medikace.428 Přes veškerá lékařská doporučení chtěla dát StB přešetřit zdravotní 

stav odsouzeného vlastními odborníky. 

14. Poslední cesta Jana Baptisty Bárty 
 

Mezitím se františkánský kněz Jan Baptista Bárta 9. 12. 1982 vydal na svou poslední 

cestu, původně se sestrou Jitkou Daňhelovou do Hoješína, ale místo u sester dokončil 

svou trasu u Pána. Spolucestující po náhle nevolnosti otce Bárty, duchapřítomně 

zareagovala, aby se zastavilo vozidlo a otec Bárta byl přepraven do nemocnice, žel již 

bylo pozdě, neboť se jednalo o infarkt s následkem smrti. Ministerstvo spravedlnosti 

poslalo téhož dne zamítavou odpověď k žádosti o prominutí trestu v případě Josefa 

Bárty. 

Poslední rozloučení se zesnulým se konalo 17. 12. 1982 v chrámu Páně svatého 

Antonína Poustevníka v Liberci. Zádušní mši vedli provinciál Inocenc Kubíček a biskup 

Karel Otčenášek, přítomno bylo asi 50 kněží. Kázání pronesl Tomáš Genrt za účasti asi 

                                                 
426 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Lékařská zpráva Okresního ústavu národního zdraví v Liberci o zdravotním stavu 
Josefa Bárty. 15.10.1982 Liberec. 
427 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Lékařská zpráva Okresního ústavu národního zdraví v Liberci o zdravotním stavu 
Josefa Bárty. 2.9.1982 Liberec. 
428 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Lékařská zpráva Okresního ústavu národního zdraví v Liberci o zdravotním stavu 
Josefa Bárty. 26.7.1982 Liberec. 
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tisíce dalších lidí. Samozřejmě státní policie byla nedaleko. Jan si na rozloučenou přál 

píseň „Bojujte, bojujte dál“, ale byla mu zahrána hornická píseň z Příbrami.429 

15. Problematické stránky povahy Jana Bárty a 
nedořešené otázky v jeho životě 
 

Přes problematické vlastnosti (jako byla jeho riskantní jízda autem a názorová 

neústupnost) otec Bárta evidentně oplýval řadou bezesporu obdivuhodných vlastností, 

které mu pomáhaly v jeho nelehké životní cestě. Přesto se cítil frustrován, neboť měl 

ambice stát se provinciálem, nenašel však potřebnou podporu ve své komunitě. 

Rovněž je třeba vyjasnit otázku s jeho domnělým vysvěcením na biskupa. Otec 

Radim Jáchym neví o žádné situaci, která by to dokazovala.430 Vzhledem k tomu, že Jan 

Bárta byl v roce 1949 biskupem Štěpánem Trochtou jmenován vikářem s mimořádnými 

pravomocemi a směl biřmovat, mohl se někdo domnívat, že příbramský rodák byl 

vysvěcen na episkopa.431  

Nevyřešenou oblastí života Jana Bárty byly mimo jiné i pokusy o získání doktorátu 

z teologie. Traduje se, že když bylo jmenovanému knězi znemožněno v roce 1950 

obhájit svou disertační práci, byl mu diplom udělen ve vězení, kde je tato listina také 

zazděna. Jak již bylo nastíněno, na některých listinách se vyskytuje u jména Josef Jan 

Bárta titul dr. Pražské jaro bylo na dosažení doktorátu příliš krátké. Otec Bárta se snažil 

ještě v zahraničí, ale přes jazykovou bariéru se mu nepodařilo dosáhnout kýženého 

výsledku.432 Tento fakt potvrzuje i listina doporučující Jana Bártu ke studiu v Německu, 

sepsaná 30. 6. 1970 biskupem Štěpánem Trochtou.433 Obdobné doporučení se stejným 

datem bylo vystaveno i pro studium v Polsku.434 Provinciál otec Aleš Zlámal se písemně 

angažoval - 8. 12. 1973 poslal žádost generálnímu představenému do Říma s přímluvou, 

                                                 
429 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 87. ISBN neuvedeno. 
430 Srov. JÁCHYM, Radim Miloslav. Otec Baptista Bárta, jak jsem ho znal. Poutník 1997, roč. 4, č. 4, s. 
14. ISSN neuvedeno. 
431 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 19. ISBN neuvedeno. 
432 Srov. JÁCHYM, Radim Miloslav. Otec Baptista Bárta, jak jsem ho znal. Poutník 1997, roč. 4, č. 4, s. 
14. ISSN neuvedeno. 
433 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Litterae commendatiae, mittente Episcopus Stephanus Trochta, cum ad Germaniae. 
30.6.1970 Litomericii. 
434 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Litterae commendatiae, mittente Episcopus Stephanus Trochta, cum ad Poloniae. 
30.6.1970 Litomericii. 
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aby byl Bártovi udělen čestný doktorát na Papežském Aeneu Antonianum v Římě. 

V listině shrnuje všechny významné činnosti jmenovaného františkánského kněze 

v oblasti teologického vzdělávání. Pochvalně vyzdvihuje jeho angažovanost pro 

církevní a řeholní společenství435 Dne 13. 12. 1973 Jan Bárta žádal teologickou fakultu 

o navrácení všech exemplářů jeho díla Syntéza učení víry. O posouzení své vědecké 

práce žádal v letech 1969 a 1971, i přesto nebyl nijak vyrozuměn.436  

Radim Jáchym se domnívá, že Jana Bártu nelze považovat za „světce pro vynesení na 

oltář.“ Dále si myslí, že je hodně lidí (včetně jeho samotného), kteří mu vděčí za mnohé 

a jsou další lidé, kteří o tom ani nevědí.437 Toliko k problematickým momentům tohoto 

energického muže.  

16. Situace po skonu Josefa Bárty 
Po skonu Jana Bárty se v naší zemi vyskytovala řada obtížných situací, se kterými se 

musela potýkat řádová společenství a potažmo i církve obecně. Pronásledování opět 

neminulo ani františkány z Liberce, řada z nich skončila v roce 1983 ve vazbě.438  

Aby toho nebylo málo, tak otec Bárta v závěti,439 kterou záhy napadl jeho bratr 

Václav,440 odkázal dům U Pelikána Radimovi Jáchymovi. Okresní soud v Liberci 

rozhodl, že žádost navrhovatele Václava Bárty se zamítá, neboť se nepodařilo 

zpochybnit svobodnou vůli Josefa Bárty v případě jeho závěti ohledně domu U 

Pelikána. Josef Bárta dle názoru svého rodného bratra Václava byl pod vlivem osob, 

které byly členy konventu františkánů a pokoušely se o zvrat poměrů v naší zemi a 

usilují o navrácení řádového majetku. Soud dne 17. 4. 1984 dospěl k závěru, že závěť je 

                                                 
435 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-3. Jan Baptista Josef 
Bárta, Věci z výstavy. Úřední dopis Aleše Zlámala do Říma generálnímu ministrovi Konstantinu 
Koserovi. 8.12.1973 Praha. 
436 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Jan Baptista Bárta píše Děkanství teologické fakulty v Litoměřicích o vrácení všech 
exemplářů svých prací. 13.12.1973 Litoměřice. 
437 Srov. JÁCHYM, Radim Miloslav. Otec Baptista Bárta, jak jsem ho znal. Poutník 1997, roč. 4, č. 4, s. 
14. ISSN neuvedeno. 
438 Srov. DACHOVSKÝ, Karel. Cesta františkánského kněze Jana Bárty. Obálka č. 59-778-91. Praha: 
Řád, 1991, s. 87-88. ISBN neuvedeno. 
439 Srov. Soukromý archiv Miloslava Radima Jáchyma, Liberec. Závěť Josefa Jana Bárty psaná ve 
prospěch Miloslava Radima Jáchyma. 15.8.1981 Liberec. 
440 Srov. Soukromý archiv Miloslava Radima Jáchyma, Liberec. Návrh Advokátní poradny v Chebu na 
zahájení řízení ve věci závěti Josefa Bárty Okresnímu soudu v Liberci. 18. 4. 1983 Cheb. 
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platná a že Josef Bárta byl osobností, která se sebou (dle výpovědí svědků) nenechala 

manipulovat.441 Proti tomuto rozsudku se Václav Bárta odvolal. 

Řízení 26. 3. 1985 u Krajského soudu v Ústí nad Labem dopadlo taktéž ve prospěch 

Radima Jáchyma s odůvodněním, že navrhovatel nemohl prokázat, že by Josef Bárta 

jednal nesvobodně či pod nátlakem v případě jeho vůle ohledně dědictví výše zmíněné 

nemovitosti.442 Jan Bárta se se svým bratrem nestýkal kvůli tomu, že jeho sourozenec 

Václav opustil svou manželku a děti. Přesto jej přibližně půl roku před smrtí 

kontaktoval na naléhání jedné řeholní sestry, která se domnívala, že rodinné věci se 

musí dát do pořádku. Když Václav Bárta přijel na návštěvu do Liberce, jeho druhá 

manželka, kterou vzal sebou, se vyjadřovala k domu U Pelikána obdivně. Později u 

soudního řízení ohledně dědictví se Václav Bárta prořekl, že za ním byl někdo od StB a 

mluvil o tomto domu. Přísedící u soudu o tom nenašel zápis a justice byla tehdy na 

takové jednání háklivá dle mínění otce Radima Jáchyma.443 

Ten se také domníval, že na Václava Bártu byly vyvíjeny dva tlaky, které ho mohly 

vést k takovému jednání. První byl ze strany jeho tehdejší partnerky, již druhé 

manželky, a druhý ze strany StB. Jeden ze soudců této kauzy, když umíral (přibližně 

v roce 2010), vzkázal pozdravovat po ošetřující řádové sestře otce Radima Jáchyma 

s tím, že jim tehdy u soudu pomohl.444 Je pravdou, že po skonu horlivého františkána 

z Příbrami Václav Bárta kontaktoval svou dceru Evu a ptal se jí i na dům.445 Dobré 

vztahy františkánů s lidmi v Liberci potvrzuje také např. Antonín Dambrowski. Jeden 

z primářů nemocnice v Liberci byl dokonce terciářem.446 Nabízí se úvaha, že ať už 

Václava Bártu vedlo k napadení závěti cokoliv, je možné, že si mohl nemovitost 

nárokovat z pouhého pocitu spravedlnosti - vždyť jeho dcera byla původně 

spolumajitelkou tohoto domu. Navíc Václav se v mnohém za svého bratra obětoval či 

snad i trpěl, neboť ho zastoupil v práci v Říši a pak byl kvůli bratrovým postojům 

přeložen do pohraničí a otec Bárta se od něj zcela odvrátil kvůli tomu, že se Václav 

zachoval špatně k manželce i dětem. 

                                                 
441 Srov. Soukromý archiv Miloslava Radima Jáchyma, Liberec. č.j.531/83. Rozsudek Okresního soudu 
v Liberci - zamítnutí žádosti Václava Bárty ve věci závěti jeho bratra. 17.4.1984 Liberec. 
442 Srov. Soukromý archiv Miloslava Radima Jáchyma, Liberec. č.j. 619/84-34. Rozsudek Krajského 
soudu v Ústí nad Labem – zamítnutí žádosti Václava Bárty ve věci závěti jeho bratra. 26.3.1985 Ústí nad 
Labem. 
443 Srov. Rozhovor s Miloslavem Radimem JÁCHYMEM. Liberec 27.12.2010. 
444 Srov. Rozhovor s Miloslavem Radimem JÁCHYMEM. Liberec 4.7.2012. 
445 Srov. Rozhovor s Evou STRÁSKOU. Kynšperk nad Ohří 20.7.2012. 
446 Srov. Rozhovor s Antonínem Klaretem DAMBROWSKIM. Praha 26.11.2010. 
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17. Literární díla a zápisky Jana Bárty 
Teologické spisy Jana Bárty si jistě zaslouží pozornost, ale tato diplomová práce se 

více zaměřuje na životopisné údaje, proto svým rozsahem neumožňuje širší teologickou 

analýzu dále uvedených děl. Z těchto důvodů se tato kapitola omezuje pouze na stručné 

popisy děl vybraných z jeho literární tvorby. 

Jak usuzuje otec Radim Jáchym, Jan Bárta nebyl teoretikem v akademickém smyslu 

slova a nebyl teologem, který by nově zvažoval věčné pravdy v tichém ústraní. Byl 

prakticky uvažujícím člověkem, uměl vystihnout požadavky doby a prosadit je do 

praxe.447 Vybrané texty otce Bárty jsou spíše naukového charakteru a připomínají tedy 

studijních skripta, což je pochopitelné s přihlédnutím k jeho přednáškovým aktivitám. 

Vzhledem ke svému zaměření na morální a pastorační teologii se soustřeďuje na tuto 

tématiku. Často hovoří o dokumentech II. vatikánského koncilu, o ekumenismu a o 

poslání laiků v církvi. 

DIAKONIA POKONCILOVÉ CÍRKVE V POLSKU A NĚMECKÉ DEMOKRATICKÉ 

REPUBLICE 

Práce Jana Bárty se zaměřuje na pokoncilní vývoj v Polsku a v NDR. Je rozdělená do 

pěti kapitol: Náčrt osudů služebné autority v dějinách církve, Koncil o přizpůsobování 

církve a diakonii v ní, Diakonie církve v Polsku se zřetelem k pokoncilním změnám, 

Diakonie církve v NDR se zřetelem k pokoncilním změnám, Analýza srovnávání a pokus 

o stanovení principů. 

 Autor práce v úvodní části poukazuje na změny v druhé polovině 20. století, kdy se 

rozvíjí myšlenka, že církev funguje stejně jako bratrství, protože všichni jsou si rovni. 

Církevní struktury jsou si rovné, neboť mají především sloužit. Věřící mají být vedeni k 

pocitu odpovědnosti za stav víry a uskutečnění člověka. Jan Bárta si dává za cíl 

analyzovat, jak tyto myšlenky využívá církev v Polsku a NDR. 

Klade důraz na pojem „autorita“. Kněží nemají být pány, ale služebníky všech. 

Přesto události tomu nenasvědčují, neboť do popředí se v minulosti dostala moc. Autor 

se věnuje této problematice v dějinných souvislostech a uvádí, že se teprve v posledních 

letech začíná znovu spojovat pojem autority s Bohem a se společenstvím církve. 

                                                 
447 Srov. Konvent františkánů Praha, archiv Kláštera Panny Marie Sněžné, 0-B1-1. Jan Baptista Josef 
Bárta, desky č. 1. Životopis Jana Baptisty Bárty- Jan Baptista Bárta OFM, autor Radim Jáchym za 
pomoci spolubratří, str. 3. 
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Otec Bárta se v další části práce věnuje závěrům II. vatikánského koncilu, jenž také 

mimo jiné jednal na téma diaspory v církvi. Současně uvádí, že zmenšující se počet 

věřících vede k pevnějšímu bratrství a větší ryzosti. Společenství věřících se má věnovat 

pravému poslání, musí zůstat otevřené všem a snažit se udržovat i hledat kontakty 

s jednotlivými lidmi – tedy vést dialog. Posláním misijní církve nebude jen „učit“, ale 

také „učit se“. Novou pokoncilní službou je ekumenismus, který má podněcovat ke 

sjednocení křesťanů. Autor klade důraz na činnost řeholních komunit. Dále poukazuje 

na nutnou potřebu kněžského společného života, dle závěrů II. vatikánského koncilu. 

Následně se text věnuje tématu farnosti, kde by laici měli být apoštolsky aktivní.  

Práce Jana Bárty dále popisuje situaci církve v Polsku. Zabývá se právními normami 

tohoto státu. Podle Polské ústavy (z r. 1952) mají občané stejná práva bez ohledu na 

vyznání. Náboženská činnost nesmí být omezována. Církev je odloučena od státu. 

Autor se ve své práci též věnuje tématice hospodářského zabezpečení církve, 

statistickým údajům v katolické církvi a pokoncilním změnám ve farnostech a 

v diecézích. Seznamuje se situací v oblasti naddiecézních struktur (konference biskupů 

a vyšších řádových představených, pastorační centra, teologická vzdělávání, charitativní 

činnost, katolický tisk). Poté je popisována činnost diecézních struktur, přičemž Jan 

Bárta poukazuje na katovickou kurii jako na vzorovou a uvádí výsledky anket 

z farností. Zvláštní pozornost věnuje postavení řeholních společenství v Polsku a jejich 

činnostem, také katechetickému vzdělávání, liturgii, kterou považuje za více tradiční, a 

laickému apoštolátu. Zmiňuje různé kluby a iniciativy laiků. Jako příklad uvádí hnutí 

Oáza, které označuje jako naději polské církve. 

Po koncilu se rozšiřuje mezidiecézní propojení a plánování, s nímž přicházejí dvě 

rizika: možnost bojkotu ze strany kněží či změny kněze v pastoračního technika. 

Vyvarovat se tomu lze rozšiřováním znalostí kněze. Jan Bárta dále vyzdvihuje polskou 

aktivitu nábožensko-sociologických kateder, nepodceňuje význam výzkumů a článků. 

Mezi zápory patří menší zájem o teorii, neaktivní přístup k liturgii, odloučenost 

duchovních a nedostatek kvalifikovaných kněží ve farnostech, ale také přesun 

obyvatelstva z vesnic do měst, což je vnímáno jako příčina ochablého náboženství. Proti 

náboženství také stojí zaujetí jedince technikou a konzumem. I když jsou tu možnosti 

vzdělání, kněží nemají intelektuální přístup. Přesto se vzdělávací instituce zaměřené na 

pastoraci snaží řešit různé otázky. Polskou církev charakterizují „triumfalistické prvky“, 
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které se drží zastaralých způsobů pastorační služby. Důraz je kladen na absolvování 

poutí. Koncil se však snažil směřovat k novým prostředkům, také s misijním 

charakterem, a k zapojení laiků. To se začíná rozvíjet nejprve v jižní části země. Přes 

veškeré problematické oblasti v pastorační službě se Polsko nebrání informacím a 

inspiracím ze západu. 

Otec Bárta obdobným způsobem jako v Polsku hodnotí stav církve v NDR. Co se 

týká právních norem, je zde taktéž oddělena církev od státu (ústava z 9. 4. 1968), výběr 

vyznání je svobodný, náboženská činnost nesmí být státem omezována. Veřejnoprávní 

náboženské organizace mohou vybírat daň. V NDR je tzv. „ruský model“ dozoru nad 

církvemi. Dohlížející církevní tajemník, o jehož návštěvě se píše protokol, však nemá 

výkonnou moc. Vlastnictví církevního majetku je garantováno ústavou. Následně se 

autor zabývá obdobnou tématikou jako v případě Polska. 

Na rozdíl od poměrů posledně jmenované země dochází k závěrům, že se katolická 

církev v NDR rychleji přibližuje požadavkům II. vatikánského koncilu, ekumenické 

aktivity tu jsou poměrně rozsáhlé. Poskytuje se zde větší spoluzodpovědnost laikům. 

Katolická církev v poválečné NDR značně utrpěla, například rozdělením Německa, 

které mělo zásadní vliv na územní uspořádání diecézí. V roce 1964 se tu podle statistiky 

nachází 8, 1% katolíků (59,3% evangelíků). V římské církvi je tu přesto v oblasti víry a 

zapojení laiků patrná kvalita nad kvantitou. Je upřednostňována práce s dospělými, 

důraz se klade na rodiny, zejména snoubence a novomanžele, jsou pořádány „kroužky“ 

na toto téma. Velká péče je také věnována předškolním dětem, ale i vysokoškolským 

studentům. Za nejdůležitější je považována základní pastorace, které se aktivně účastní i 

více žen. Kněz má svou činnost považovat za poslání, má se zaobírat věřícími i 

nevěřícími. 

Polsko zastoupením katolíků (86,9%) spadá mezi katolické státy, na rozdíl od NDR. 

K diaspoře se Polsko nechystá, někde jsou ale patrné dechristianizační tendence. 

V NDR je diaspora už dlouho. Tamější vývoj katolické církve považuje autor za 

ukázkový. Svou studií se snažil přiblížit klady menšinové církve: důraz na misijní 

charakter, vítaná pomoc laiků, pevnější podoba církve. Nedostatky katolické církve 

v NDR a poskytování jejích služeb jsou dány kromě socialistického zřízení tzv. 

„německou otázkou“ a tím, že toto území bylo proreformační (Luther). V NDR je více 

rozvinutá už předkoncilová spolupráce v praktických záležitostech, např. propůjčování 
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kostelů. V Polsku, na rozdíl od NDR, tolik rozšířená není. Tuto skutečnost se otec Bárta 

pokouší vysvětlit pocitem triumfu polské katolické církve a strachem nekatolické 

menšiny. 

Polské konference episkopátu se začaly uskutečňovat až po koncilu, a to zejména 

z důvodu informovanosti biskupů, avšak v NDR se pořádaly již od roku 1945 za účelem 

řešení problémů církve v diaspoře. Koncil měl v obou zemích značný vliv na studia 

teologie. V těchto státech se hojněji využívá pomocníků. Polská řeholní společenství se 

více rozvíjejí, sestry častěji než v NDR zastávají pastorační práci a mají vyšší 

teologickou kvalifikaci. Tam se také mnohem četněji uplatňuje liturgie slova. V Polsku 

jsou organizovaná hnutí. V NDR aktivity věřících probíhají skrze grémia a kroužky. 

Koncilová rozhodnutí přináší nové možnosti. Hledání nových cest není nic v rozporu 

s Boží vůlí.448 

 

EKUMENISMUS 

Práce Jana Bárty se soustřeďuje na aktuální téma ekumenismu. Text tohoto díla je 

rozvržen do čtyř hlavních úseků s mnoha podbody. V úvodní části otec Bárta 

vyzdvihuje ekumenismus jako hlavní téma II. vatikánského koncilu svolaného Janem 

XXIII. Podpora spojení s nekatolíky, snaha účastnit se dialogu, účast na zasedáních 

příslušníků jiných náboženství, společná účast na modlitbách, bohoslužbách a diskuzích 

nad stejnými tématy se projevila částečně již před koncilem, během něj a po něm. 

Koncil podpořil směřování ke vzájemné spolupráci a toleranci mezi katolíky a ostatními 

náboženstvími. Autor uvádí význam klíčových koncilních dokumentů souvisejících s 

daným tématem: O ekumenismu, O církvi, O Božím zjevení, O náboženské svobodě a 

O vztahu církve k nekřesťanským náboženstvím. Předpokladem pro další práci bylo 

schválení plánu ekumenické činnosti a vznik Sekretariátu pro jednotu křesťanů, jehož 

zřizování se doporučovalo i na úrovni jednotlivých zemí a diecézí. 

Již před vznikem Sekretariátu pro jednotu křesťanů se scházely komise řešící 

ekumenické otázky, které napomohly zrodu dekretu O ekumenismu. Text tohoto 

dokumentu hovoří o jednotě a jedinosti církve a o vztahu odloučených bratří ke 

katolíkům, přičemž jako vzor jednoty je vnímaná Svatá Trojice, a dále je řeč o 

                                                 
448 Stručný popis díla: BÁRTA, Josef Jan. Diakonia pokoncilové církve v Polsku a Německé demokratické 
republice. Prakticko-teologická analýza pokoncilových forem pastorační služby v těchto zemích. Strojopis 
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ekumenických snahách dostát jednoty modlitbou a skutky. Ekumenismus si žádá doba, 

jeho podstatnou složkou je dialog. Za odloučené bratry je třeba se modlit. Na 

uskutečňování snah o sjednocení by se měla podílet celá církev v různých oblastech 

sociálního a duchovního života. Autor věnuje zvláštní podkapitolu dějinným 

souvislostem v případu odloučení křesťanských bratrů od katolické církve. Další část 

komentuje význam dekretu a rozebírá ekumenickou situaci, přičemž lze konstatovat, že 

ekumenické snahy mají pozitivní vývoj. Také je kladen důraz na praktické realizování 

ekumenismu. 

Jan Bárta v textu rozebírá význam dokumentu O Božím zjevení. Píše, že ekumenický 

směr vychází z pastorálního a ráz této konstituce nezapomíná na nekatolické bratry, 

kteří vyznávají jiné pojetí v oblasti zjevení. Tento ekumenický směr vychází z Písma 

svatého a ze staré církevní tradice. Podmínky pro jednotu katolíků a odloučených bratrů 

jsou: žít čistý život a ponechat si apoštolské učení. Metoda má být christocentrická, 

učení je propojeno s Božím slovem. Dogmatická konstituce O církvi (a ekumenismu) 

učí, že církev je zároveň společenstvím viditelným a mystickým, všichni se účastní 

kněžství, jsou povoláni k apoštolátu a vztahy jsou bratrské. Vnímání autority tkví ve 

služebné spolupráci a lásce ke Kristu, přičemž se nesmí zapomínat na postavení laiků 

v církvi a na propojení mezi putující a nebeskou církví. Jedno z témat konstituce je také 

úcta ke svatým. Další část práce Jana Bárty je věnována dogmatům a ekumenismu. Text 

vypovídá o jednotě a rozdílech ve vnímání eucharistie, mariologie a darech milosti 

v křesťanských církvích. O vznik koncilního dokumentu O náboženské svobodě se 

zasloužil Sekretariát pro sjednocení křesťanů. Tento text obsahuje kapitoly o obecných 

pohledech na náboženskou svobodu a o náboženské svobodě ve světle zjevení. 

Deklarace charakterizuje směřování ke svobodě jako jevu současnosti, každý může 

jednat podle svého – soukromě i veřejně. Poznání Božského zákona se uskutečňuje na 

základě nejen individuálního hledání pravdy, ale i dialogu a výuky. 

Neméně významným dokumentem II. vatikánského koncilu je i deklarace O vztahu 

církve k nekřesťanským náboženstvím. Týká se vztahu katolíků k Židům, směrem ke 

smíření i s nekřesťanskými náboženstvími. Církev musí usilovat o jednotu a vzájemnou 

lásku i mezi národy jako jedno společenství s jedním původem. Katolická církev jejich 

zvyky nezavrhuje, ale musí hlásat Krista. Schválení deklarace vyvolalo vlnu 

různorodých ohlasů. 
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Po dekretu O ekumenismu se začal Sekretariát pro jednotu křesťanů věnovat dalším 

směrnicím s tématem snah o sjednocení. Na tomto základě vznikl Ekumenický direktář, 

který požadoval nutnost ustanovení ekumenických komisí. Dále se v dokumentu 

pojednává o ekumenických činnostech, o nichž má rozhodovat Svatý stolec a 

biskupové, rovněž o platnosti svátosti křtu, o dalších klíčových otázkách mezi věřícími 

křesťany. Dále Jan Bárta rozebírá Úvahy a směrnice k ekumenickému dialogu vydané 

v roce 1970, přičemž důležitým prvkem v úsilí o sjednocení je dialog a naslouchání. 

Následným dokumentem je Ekumenická spolupráce v oblastní, národní a místní 

rovině, který se zaobírá ekumenickými otázkami vyslovenými místními komisemi. 

Další písemností je Dialog s nevěřícími, který vydal v roce 1968 Sekretariát pro 

nevěřící. Křesťané by dialog mezi všemi lidmi měli, podle autora, vnímat jako způsob 

šíření bratrství. V jeho jádru je otevřený postoj. Pavel VI. nechal zřídit sekretariáty pro 

sjednocení křesťanů, pro nekřesťany a pro nevěřící k usnadnění komunikace mezi 

těmito skupinami. Dialog s nevěřícími však s sebou přináší jistá specifika a těžkosti, 

text Jana Bárty ale hovoří zejména o tzv. dialogu církve se světem, který se mimo 

náboženských otázek zaměřuje i na obecné problémy (sociální aj.). V souvislosti s touto 

listinou jsou zmíněny podmínky, metody, možnosti a směrnice převádění Dialogu do 

praxe. 

Třetí část autor věnuje dřívějším formám setkávání či střetů konfesí: polemice, 

irenice (usmiřování sporů) a symbolice (poznávání ostatních učení a jejich srovnávání). 

Symbolika se vyvinula ve srovnávací vědu o konfesích (vědu o vyznáních). Otec Bárta 

nazývá jednu podkapitolu Různá pojetí „ekumenické teologie“, v níž popisuje 

jednotlivé směry ekumenické teologie a upozorňuje na obtížnost výkladu termínu 

„ekumenický“, který v sobě skrývá více významů. 

Čtvrtá část pojednává o historických událostech rozkolů a ekumenickém hnutí až do 

vzniku Ekumenické rady církví v roce 1948. Tato kapitola vypovídá nejen o dějinách 

rozkolů, ale i o pokusech o sjednocení církve. 

K závěrečným tématům patří také kapitola České rozkoly a český ekumenismus. 

Autor v ní zmiňuje, že už počátky středoevropské slovanské kultury ovlivňuje západ a 

východ. Dále píše o problematických událostech křesťanské historie na území střední 

Evropy až po 20. stol. (začíná u období české reformace). Mimo jiné nachází záznamy o 

prvních náznacích „ekumenického“ dialogu na Moravě v 15. a 16. století. Uvádí i 
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průvodní historické dokumenty (např. Kompaktáta z roku 1436 nebo tzv. Toleranční 

patent z roku 1781). Následně se zabývá pohledy na nekatolické církve 

v Československu, pátrá po příčinách jejich vzniku a vyjmenovává jednotlivá specifika. 

Závěrem informuje o výuce na nekatolických teologických fakultách v Československu 

a o založení a zaměření Ekumenické rady v Československu.449 

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ 

Tato práce Jana Bárty je rozvržena do pěti obsáhlých kapitol: Dějinný vhled do 

vývoje této svátosti, II. vatikánský koncil o obnově pokání a úvod do „obřadu pokání“ 

pro bohoslužbu, Komentář k obnově pokání v církvi, Kajícník a svátost smíření, Kněz a 

svátost smíření. 

Autor připomíná nejvýznamnější výroky církevního učitelského úřadu, které lze 

nalézt v odmítnutí montanismu a novationismu, v kánonech IV. lateránského koncilu, 

ve věroučných prohlášeních o sedmi svátostech, především však v prohlášení 

Tridentského koncilu, které odmítá přístup reformátorů 16. století ke svátosti smíření a 

vymezuje katolické učení následovně: Sedm svátostí zahrnuje svátost smíření, jež 

ustanovil Kristus a která se liší od křtu. I když se věřící smrtelně prohřeší, je tato svátost 

potřebná k jeho spáse. To přináší usmíření s Bohem a s církví, ale i odpuštění, což je 

v rozporu s montanismem a novationismem. Předpokladem přijetí svátosti je viditelná 

lítost. Je třeba učinit vyznání z hříchů. To zůstává zpovědním tajemstvím. 

IV. lateránský koncil ustanovil povinnost této svátosti jedenkrát do roka. Součástí 

zpovědi je i rozhřešení, které uděluje kněz. Udílení svátosti smíření se opírá o slova 

z Písma a jeho prvočátky lze vysledovat už ve 2. století z učení církevních otců. Dále 

otec Bárta zmiňuje historické souvislosti k uvedenému tématu a jeho proměny až po 

ustanovení II. vatikánského koncilu, který stanovil práci na obnově svátosti pokání. 

Kongregace pro bohoslužbu podala ke schválení závěry komise papeži. K oficiálnímu 

vyhlášení došlo roku 1973. 

V kapitole Posvátná kongregace pro bohoslužbu: „Obřad pokání“ se autor věnuje 

tajemství smíření v dějinách spásy, smíření kajícníků v církvi, povinnostem a službě při 

smiřování kajícníků, udílení svátosti pokání, kající pobožnosti a přizpůsobení obřadu 

různým zemím a okolnostem. Další část podrobně rozebírá obnovu svátosti pokání v 
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několika bodech: obnovení svátosti pokání, obnovenou výchovu dítěte k pokání a 

obnovené zpytování svědomí. Také se věnuje otázkám výchovy svědomí dospělého 

člověka, novým kajícím pobožnostem a novému názvu „svátost smíření“. Dále Jan 

Bárta píše o vnějších náležitostech, přípravách na slavení a samotném obnoveném 

obřadu pokání. Popisuje též možnost smíření více kajícníků s individuálním vyznáním 

nebo všeobecnou zpovědí. V závěru této části otec Bárta uvádí zkušenosti z Německa, 

Francie a Švýcarska ohledně obnoveného pokání. V Německu a Švýcarsku se snížil 

počet zpovědí, ovšem o generální absoluci byl naproti tomu zaznamenán velký zájem. 

Ve Švýcarsku je možnost generální absoluce dána dostatečným počtem kajícníků, kteří 

by jinak k soukromé zpovědi nešli. Nastávají rozpory v dělení hříchů na lehké a těžké, 

kněží se domnívají, že se klasifikace hříchů změnila v průběhu času. Ve Francii se 

společný obřad praktikoval ještě zhruba čtyři roky předtím, nežli se zavedlo nové 

slavení svátosti pokání dle návrhů Kongregace pro bohoslužbu, proto se vmísily určité 

chyby. Z toho plyne ponaučení, že při dodržování církevních předpisů lze uplatňovat 

obě formy: osobní zpověď i slavnost smíření s osobním vyznáním a absolucí. 

Následující text popisuje různé pohledy kajícníků na svátost smíření a projevy 

katolického chybného jednání. Autor se ve svém pojednání věnuje též osobnosti 

zpovědníka a zásadám, které by měl dodržovat. Uvádí i psychologický aspekt zpovědi, 

jež se podobá psychoterapii, ale není to totéž. Závěr práce pojednává o udělovateli 

svátosti a jeho moci, o jeho povinnostech a o oprávnění konat svátost. Rozebírá také 

téma generální zpovědi.450 

 

OSOBNOST A ÚKOLY SPOLUPRACOVNÍKA V PASTORACI V MISIJNÍ 

FARNOSTI DNEŠKA 

Tento text je rozčleněn do čtyř kapitol: Misijní farnost a apoštolát laiků, Formace 

pomocníků v pastoraci, Úkoly, Velké misijní akce. Jan Bárta popisuje nutnost fungování 

farností v tehdejším Československu po vzoru misijních společenství, takový model byl 

u nás nezvyklý. K rozvíjení farních společenství je třeba nadšenců vyzbrojených vůlí a 

vyškolených k apoštolátu. Důležitou podmínkou pro pomocníka v pastoraci je jeho 

láska ke všem bližním, která se projevuje modlitbou a službou pro kohokoliv. Pastorace 

se má uskutečňovat na pracovištích, v rodinách a kdekoliv v běžném životě. Podíl všech 
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věřících ve farnosti bývá odvozován již od fungování prvotní církve. I pastorace se musí 

přizpůsobovat okolnostem a nejrůznějším místům světa. Jan Bárta vidí pastorální 

teologii minulosti jako příliš praktickou, omezující se pouze na činnost duchovních, 

která byla nadhodnocena. Jde o to, aby veškerá lidská aktivita směřovala ke slávě Boží 

a spáse všech. Text se věnuje také příčinám a dopadům sekularizace na náboženství 

v tehdejší společnosti. Autor soudí, že pokrok přináší materialistický přístup k životu na 

úkor duchovních hodnot, které ustupují do pozadí. Mimo jiné vyslovuje úvahu, že 

situace v Československu ohledně úpadku víry se bude prohlubovat. Farní misijní 

společenství má získávat nadšence pro Krista a usilovat o jednotu církve 

prostřednictvím ekumenických snah dle dokumentů II. vatikánského koncilu. 

K funkčnosti farnosti přispívá spolupráce kněze s věřícími. Podmínkou pro 

cílevědomou činnost kněze je držet se určitých zásad, např. „mít pastorační plán“. Autor 

charakterizuje účel farních institucí, přičemž farní budova není soukromým obydlím, 

nýbrž má být otevřená všem. Kněz má být vždy ochoten sloužit bližním.  

Jan Bárta ve své práci uvádí příklad Francie, kde nastal značný odliv věřících 

(především dělníci a zemědělci) a kdy v první polovině 20. století vznikla různá hnutí, 

např. JOC, která usilovala o vyřešení tohoto problému. Misijní hnutí laiků i kněží 

dokládá, že kněz je zakladatelem křesťanského hnutí. Důraz je kladen na křesťanské 

společenství kněží i laiků a jejich společnou činnost. Vychází tak z poslání svátostného 

a všeobecného kněžství, mimo jiné uvádí i rodinné kněžství. Jan Bárta věnuje značnou 

pozornost laikům, jejich formaci a mravní zodpovědnosti vůči církvi a Bohu. Velmi 

široce popisuje jednotlivé úkoly laiků: kněžské úkoly křesťana (účast na kněžském 

úřadu církve, služba eucharistickému mysteriu spoluobětováním, služba svátostem, 

působení v rodinách a na pracovišti), náboženské vzdělávání (ve farnostech, ve školách, 

v rodinách), pastorace (včetně pastorace formou Dobrého Pastýře), apoštolát prostředí 

(jednotlivé prezentace společenství, pastorační pomoc u specifických skupin věřících i u 

nekatolíků v nejrůznějších oblastech lidské existence). Závěrečnou kapitolu autor 

věnuje velkým misijním akcím (lidovým misiím, pastoračnímu plánu, charitě v církvi, 

působení křesťanů v kultuře, tvorbě veřejného mínění za přispění vybraných médií, 

službám pomocníka ve farní kanceláři a popisuje model misijní farnosti).451 452 

                                                 
451 Stručný popis díla: BÁRTA, Josef Jan. Malá teologie. Osobnost a úkoly spolupracovníka v pastoraci 
v misijní farnosti dneška. Strojopis, rok vzniku neuveden. 169 s. 
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SYNTÉZA UČENÍ VÍRY 

Syntéza učení víry obsahuje tři větší části: filozofickou, historickou a teologickou. 

Myšlenky jsou seřazeny systematicky. V úvodní části autor uvádí, že předává základní 

poznatky o životě člověka před Bohem a uprostřed společnosti. Jeho Syntéza je 

základem pro studium teologie. Přičemž filozofie a historie jsou východiskem pro 

teologii. 

Autor se snaží odpovídat na základní otázky, které si člověk pokládá o existenci 

Boha, člověka, duše, pravdy, apod. Ve světle filozofie, přírodovědy a historie poukazuje 

na harmonii víry a moderní vědy. 

Ve filozofické části se píše, že člověk je schopný poznat pravdu, rozvinout se 

v mravní osobnost a poznat Boha (toužit po něm). Jan Bárta v kapitole o světonázoru 

uvádí, že světonázor je jednotná odpověď na veškerou hlavní i nejvyšší problematiku 

světa i člověka. Tato odpověď umožňuje člověku praktickou orientaci v životě. Světový 

názor musí být v prvé řadě založený na pravdě. K základním zásadám dochází již malé 

děti, a to zkušeností. Aby jim sbírání zkušeností příliš dlouho netrvalo, přicházejí na 

pomoc rodiče a vychovatelé. Tak se postupně vytváří životní názor, který bývá ovlivněn 

prostředím, dobou, povahou, kulturou, apod. Charakteristickým rysem životního názoru 

je sebestřednost a subjektivita. Jestliže člověk od dětství není zvyklý přijímat alespoň 

část ze světového názoru, tak jej většinou donutí až těžká životní situace. Tehdy se 

začne ptát po smyslu světa a života, ale s odpovědí ze své zkušenosti si obvykle 

nevystačí, proto musí využít vědních oborů, které dělíme do tří kategorií:  

Jedná se přírodovědecký světový názor, který využívá poznatků přírodních věd. 

Jestliže se však nevyužívají ostatní vědní obory (jako jsou etika a sociologie) a rovněž 

se nesoustřeďují na poslední příčiny a hodnocení smyslu objevených skutečností, je 

tento názor neúplný. Další kategorii tvoří filozofické světové názory. Ty poznávají věci 

z vyšších příčin. Používají metody spekulativní, s nimiž převyšují přírodní vědy. 

Filozofické světové názory mají ale zásadní slabinu v tom, že si v různých otázkách 

protiřečí. V zásadních světonázorových otázkách zůstává filozofické řešení jen na 

úrovni pravděpodobnosti. V životní praxi jsou jen velmi slabými pomocníky při 

výchově člověka. I náboženské světové názory, počínaje od nejjednodušších až 
                                                                                                                                               

452 pozn. Téměř identickou, zkrácenou verzí, je dílo Josefa Jana Bárty Pastorální a apoštolské teologie 
(strojopis z r. 1977). 
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po filozoficko-teologicky vypracované, mají různou hodnotu vzhledem k objektivní 

pravdě. Optimálním světovým názorem je katolický. Využívá všech vědeckých metod 

zkoumání pravdy, nevynechává žádnou skutečnost (ani fakt Zjevení, kde je 

nejdůležitější učení Ježíše Krista) a je skutečně nadosobní a nadčasový.  

V historické části se píše z různých hledisek o vzniku náboženství a o znacích 

pravého náboženství. V části věnované historii se ovšem vyskytuje i řada poznatků 

z dějin filozofie. Poté autor dokazuje historickou skutečnost Zjevení, opírá se o Písmo, 

o němž konstatuje, že je hodnověrným historickým pramenem. Bůh se sděluje v Písmu 

svatém, již Starý zákon hovoří o Kristu. 

V teologické části se Jan Bárta dotýká učení o Nejsvětější Trojici. Otec Bárta 

vysvětluje, že Kristus přinesl život v plnosti (Jan 10,10), jehož stálým pramenem je 

Trojice. Takový život je jiný, odlišný od lidské zkušenosti, je darem – milostí od Boha. 

Tento dar je vlastně blízkost člověka s Bohem. Jan Bárta udává řadu svědectví z Písma, 

kdy Syn mluví o svém Otci a kdy také přislíbil, že pošle třetí Božskou Osobu. 

Poté autor osvětluje význam svátostí, jejichž prostřednictvím člověk vchází do 

plného společenství s Bohem. Základem cesty člověka k Bohu je jeho obrácení na víru, 

které začíná osobním přiznáním vlastní hříšnosti a touhy po vykoupení a vyústí v život 

s Kristem, jenž vytvořil církev, když hlásal příchod Božího království, které je přítomné 

v duších lidí, kteří uvěřili.453 

 

KATECHETICKÝ KURS  

Katechetický kurz Jana Bárty obsahuje pokyny pro pastoraci určené aktivním 

křesťanům, kteří se musí vyrovnat s nelehkým postavením ve společnosti i s proměnami 

doby. Křesťané jsou vyzýváni k odvaze, studiu (i psychologie), podrobnému poznání 

doby a vnějších podmínek. Víra má být živá a pastorace má činit člověka lepším. Autor 

se věnuje podstatě a předpokladům pastorace a katechizace v 2. pol. 20. stol. Podstatou 

zůstává přijetí Boží vůle a život v souladu s evangeliem a bratrská láska. Nové pojetí 

pastorace a náboženské výchovy vychází ze změn světa i církve. Za zmínku stojí vedení 

dětí ke spontánním meditacím přizpůsobeným jejich věku a schopnostem, přičemž má 

být nenucené a samozřejmé. Meditace je opakem k povrchnímu poznání. Její přínos 

                                                 
453 Stručný popis díla: BÁRTA, Josef Jan. Syntéza učení víry. Jak dojít k Bohu a katolické církvi. Praha: 
Řád, 1991. 301 s. 
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spočívá ve zlepšení chápání světa. Otec Bárta uvádí souhrn metod k pěstování niterného 

života dítěte a všechny další možnosti podnícení k meditaci. 

Podrobně popisuje preventivní výchovu sv. Jana Boska, pedagoga moderního věku, 

vycházející ze zásad a spisů světců a založenou nejen na náboženství, ale i na rozumu a 

na laskavosti. V kapitole Katechetika Jan Bárta popisuje cíle náboženského působení u 

dítěte, píše o základních pojmech katecheze, přínosech i záporných vlivech a zmiňuje 

charakteristiku osobnosti katechety. Autor též uvádí didaktické zásady náboženského 

poučování dětí (jako např. názornost nebo osobní příklad). Následně upozorňuje i na 

možné komplikace. Poté rozvádí postup katecheze při vedení dětí k vhodnému chování 

v kostele, při bohoslužbě a při liturgii. Rovněž píše o pravidlech výchovy k mravní 

čistotě, která spočívá v rozvíjení smyslu pro slušnost. Kapitola Pohlavní výchova dětí 

uvádí východiska, metody a podrobné pokyny pro rodinnou a sexuální výchovu dětí a 

mládeže (od 4 do 18 let věku) v rodině i mimo ni. Ve výchově k pokání a zpovědi, která 

má být obsažena v náboženské výchově, je zásadní předat dogmatický i biblický základ 

Písma svatého a připravit děti na svátost pokání. Autor píše o povinnostech plynoucích 

z poslání katecheta. 

Výchova ke svátosti pokání má být prodchnuta individuální svobodou a v souladu se 

zásadami správné svaté zpovědi. Autor vymezuje zásady, metody a úskalí katecheze 

přizpůsobené možnostem a schopnostem fyzicky, mentálně nebo sociálně zaostalých 

dětí. Otec Bárta se věnuje zásadám a metodám biblické práce s mládeží od 15 let. Text 

pokračuje radami, jak získávat mladé lidi pro exercicie. Dále jsou uvedené možnosti pro 

katechety, jak pořádat pro mladé lidi dny duchovní obnovy. 

K závěru první části textu patří Katecheze snoubenců neboli látka pro hovory 

s mládeží od 15 let, která se zmiňuje o problémech snoubenecké katecheze (jenž slouží 

k přípravě na sňatek a život v manželství). 

Prvních 11 témat vymezuje: různé druhy lásky s důrazem na pravou lásku 

nezatíženou sobectvím a chtivostí, zaměřenou na všechny bližní; pojem šťastného 

manželství a lidského štěstí; skutečnosti o rozpadech manželství; poslání sňatku, původ 

a důvody k jeho uzavření; místo a jedinečnost svazku manželského i ve struktuře státu; 

poslání manželství;  charakteristika manželství jako přirozeného poslání a spojení dvou 

lidí umožňující výchovu a zaopatření potomků. 
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V dalších tématech píše otec Bárta o monogamii a nerozlučnosti manželství, o 

každodenním životě v manželství, varuje, aby si partneři nezevšedněli (včetně instrukcí 

pro manželku, jak se má vkusně oblékat a nepřebírat slepě módní výstřelky, před nimiž 

varují světoví oděvní návrháři Y. Saint-Laurent a P. Cardin); o správném intimním 

životě manželů; o rodině jako živé společenské jednotce a zázemí pro děti. 

 Jako příklad pravé lásky autor uvádí lásku Krista k církvi. Hovoří dále o 

předpokladech pro dobré katolické manželství a o jeho podstatě. Také o přípravě a 

předpokladech udílení svátosti manželské. 

V posledních třech tématech hovoří otec Bárta o důležitosti návratu k Bohu 

v moderní době, o hrozbě vzájemného odcizení manželů. Druhá část stručně popisuje, 

jak prakticky vyučovat náboženskou výchovu dětí a mládeže.454 

 

MORÁLNÍ TEOLOGIE 

Jana Bárta své dílo Morální teologie rozdělil na více malých kapitol. Nauku o 

mravnosti začleňuje mezi normativní vědy. Morálka je vnímána jako mravní praxe, dále 

jako mravní kodex uznávaný ve společnosti jako závazné ustanovení pravidel o 

chování. Mravní teorie usiluje o zdokonalování těchto ustanovení. Autor si také všímá 

tzv. dotykových oborů (morální filozofie, sociální etika, dogmatická teologie, asketika, 

mystika, pastorální teologie, kanonické právo, biblická teologie a dějiny teologie). 

Každý z těchto oborů může přispívat k vytváření morální teologie. Otec Bárta však 

poukazuje i na problémy, jež vznikly během dějin. Např. jednostranné prosazování 

morálky se omezilo na učení o hříšném jednání a na povinné minimum pro obyčejné 

lidi. Avšak asketika byla určena jen pro duchovní elitu (řeholní společenství). 

Otec Bárta poukazuje na Písmo svaté jako na nejdůležitější pramen morální teologie. 

Zvláště upozorňuje na Nový zákon, který je založen na příkladu Krista. Kristus je vzor. 

Autor klade důraz na Tradici a funkci učitelského úřadu církve a také na teologii. 

V další části rozebírá jednotlivé metody při vytváření morální teologie: pozitivní 

metoda, která zpracovává podklady z Písma a Tradice, spekulativní metoda, jež pracuje 

filozofickými prostředky, kasuistická metoda (zaměřuje se na konkrétní případy 

svědomí) a duchovní neboli mystická metoda. Ke kasuistické metodě má výhradu, že 

často vedla k rozpakům a omezovala zralé mravní rozhodování. V části o současné 
                                                 

454 Stručný popis díla: BÁRTA, Josef Jan. Katechetický kurs. 1. vyd.: Sekretariát řeholních společností 
ČSSR, 1968. 138 s. 
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problematice tvorby morálních zásad uvádí skutečnost, že v dějinách dlouho převládal 

statický pojem přirozenosti člověka, který je nutno nahradit dynamickým. Do něhož 

patří i historické proměny člověka a společnosti. Dále otec Bárta zmiňuje názory 

psychologa dr. Ernsta Ella o základech dynamické sexuální morálky i kritiku těchto 

návrhů (od dr. Johannese Gründela). Z textu vyplývá, že ani Jan Bárta se s těmito 

názory zcela neztotožňuje, přesto z některých vychází. Rozporuplně se tehdy jevil Ellův 

názor, že sexualita má hodnotu i sama o sobě (nejen pro plození dětí).  

V části o dějinách křesťanské morálky oceňuje otec Bárta morálku do vrcholného 

středověku, kdy byla morálka spjatá s dogmatikou. Ovšem Tomáši Akvinskému vytýká 

přílišné zdůrazňování rozumu. V novověku dochází k rozpadu teologie a morálky: 

hlavní otázkou už není „Je to hřích?“, ale „Zhřešil tento člověk nebo ne?“. O morálce té 

doby píše Jan Bárta pouze obecně. Zmiňuje jednotlivé směry, např. laxismus, 

rigorismus nebo probabilismus a uvádí morálku Nového zákona, zdůrazňuje lásku. Dále 

píše o následování Krista a o působení Ducha svatého v srdcích věřících.455  

 

Osobní výpisky Jana Bárty 

Mimo těchto děl stojí za zmínku osobní výpisky Jana Bárty (v. r.), které byly 

zabaveny StB v dubnu 1951. Obsahují přiloženou část Modlitby o sílu, přísloví a citace 

z Písma.  

Nadčasové jsou jeho myšlenky o módě a manželství, které později zmínil ve výše 

popsaných dílech. V rukopise konstatuje, že erotika zvítězila nad estetikou – nejde o 

pouhý zájem o módu, ale o přehnané utrácení směřující k uvolňování společenských 

norem. Vztah ke sportu se stal přepjatou kulturou těla a toto všechno jsou příznaky 

nezdravé společnosti, které záporně ovlivňují manželství a rodinu.456  

Z tohoto textu se nabízí srovnání mezi pohledem pozorovatele na vývoj 21. století a 

názorem Jana Bárty na společnost pol. 20. století. Ve světě botulotoxinovo-silikonových 

krásek s vymoženostmi plastické chirurgie by se asi otec Bárta nestíhal divit. Nejenže se 

děje to, co dříve popsal příbramský rodák, ale tam, kde by lékařský obor (zejména 

plastické chirurgie) měl pomáhat řešit vážné vrozené a poúrazové stavy, bývá často 

zneužit nejen k otročení módním vlnám, ale někdy i k poškození lidského zdraví. 

                                                 
455 Stručný popis díla: BÁRTA, Josef Jan. Morální teologie I. De principiis. Strojopis z r. 1978. 41 s. 
456 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Vyšetřovací spisy centrála, arch. č. V-691 MV, složka 
Dokumenty z původní obálky č. 2, Josef Bárta. Zápisník Jana Bárty.  
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Hippokratova přísaha ztrácí svou hodnotu a z medicíny se stává velký byznys (i zubní 

lékařství). 

Další zajímavá myšlenka, kterou později publikuje Jan Bárta, je o technickém 

pokroku, jenž strhuje velké množství lidí k novému božstvu, o němž soudí, že postačí 

ke šťastnému životu. Materiálnost utlačuje ducha a výsledkem je pocit méněcennosti, 

složený z krize víry, konfliktu pravého vědění, nezodpovědnosti a nestálosti. 

K překonání této krize je potřebí Božího lidu ve své celistvosti. Za každých okolností je 

nutné být věrný, tím je dosaženo triumfu života.457 I zde se nelze ubránit dojmu 

nadčasovosti této úvahy. 

 

                                                 
457 Srov. Archiv bezpečnostních složek. fond: Vyšetřovací spisy centrála, arch. č. V-691 MV, složka 
Dokumenty z původní obálky č. 2, Josef Bárta. Zápisník Jana Bárty. 
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Závěr 
Závěrem lze konstatovat, že otec Bárta představoval nejen významnou osobnost 

českého františkánství 20. století, ale zároveň jeho aktivity ovlivňovaly i jiné řeholní 

komunity. Během svého života prožil trpké zkušenosti v období 2. světové války. 

V počátcích nastolení totalitního režimu byl v roce 1950 nedobrovolně převezen 

do centralizačního tábora, odkud uprchl, a v roce 1951 byl zatčen a následně uvězněn. 

Již ve vězení se snažil aktivně působit jako kněz, vzdělával se v okruhu svých přátel, 

kteří pocházeli z řad duchovenstva a intelektuálů. V tomto prostředí začal připravovat 

plány na aktivní duchovní činnost, kterou po propuštění z vězení začal praktikovat. 

Přestože značnou část svého aktivního života prožil v nápravném zařízení, stihl se 

zasloužit významnou měrou o udržení nejen františkánské provincie v Československu, 

ale i o aktivní podporu ostatních komunit, především ženských řeholí. Tato jeho 

záslužná práce obsahuje řadu činností se širokým zaměřením. Jan Bárta vynikal 

skvělými organizačními schopnostmi, zařizoval koupi domů pro františkánskou 

komunitu, pořádal kurzy pro řeholní sestry, poskytoval konzultace a psal skripta pro 

studenty tajného teologického studia, zařizoval tajná svěcení kněží, převážel studijní 

materiály ze zahraničí a povzbuzoval k duchovnímu životu řeholních komunit. Nelze 

přehlédnout ani jeho šoférské nadšení, které s ním všichni nesdíleli, avšak tyto řidičské 

schopnosti byly v mnoha případech značně užitečné. Jak již bylo v diplomové práci 

napsáno, pozitiva mu umožňovala stíhat rozsáhlé množství aktivit. Významné bylo i 

jeho působení v Sekretariátu vyšších řeholních představených. Nepřehlédnutelnou 

vlastností, jež v mnoha ohledech pomáhala při jeho činnostech, byla odvaha. Tento kněz 

stihl mnoho.  

Nebyl ale dokonalý, měl i sporné povahové rysy, jako např. jeho pověstná horlivost, 

která mohla někdy být i ke škodě. Organizační schopnosti, kterými oplýval, občas 

nevítaně zasahovaly do soukromí jeho přátel a rodiny. Rovněž ne všichni uznávali jeho 

názorovou neústupnost, podobně jako řidičské nadšení, jež se často projevovalo příliš 

riskantní jízdou. Jak dalece opěvovat tohoto energického kněze zůstává na úvaze 

čtenáře a těch, kteří jej znali. 

V této diplomové práci jsou uvedeny dostupné informace z různých zdrojů, pokud 

možno objektivním způsobem. Cenným příspěvkem se staly rozhovory s pamětníky 

otce Jana Bárty a také množství archivních listin. Neméně přínosné byly i informace z 

díla Karla Dachovského Cesta františkánského kněze Jana Bárty. 
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